
 
 
 

 
 فـي ســبيل الـعـربـيـة

 
 

 تأليف
 األستاذ الدكتور حممود أمحد السيّد



 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 يف سبيل العربية

 

كثرية هي الدراسات التي تنضوي حتت هذا العنوان يف ثقافتنـا العربيـة, وكثـرية هـي 
يف حياتنـا, اللغة العربيـة وتعزيـز مكانتهـا الكتب التي أنجزت وتنحو هذا املنحى يف خدمة 

ومع تلك الكثرة يف البحوث والدراسات والكتب ما تزال الشكو قائمة يف الضـعف مـن 
أدائنا اللغوي, وقد يرجع السبب يف هذه الشكو إىل فتور االنتامء من جهة, وضآلة ما ينفذ 

من التوصيات عىل الصعيد العميل من جهة أخر. 
لفصيحة, حريصـني عـىل سـالمتها, ومع ذلك كله سنظل دعاة إىل التمسك بعربيتنا ا

وعاملني عىل العناية هبا واالهتامم بشؤوهنا, واالرتقاء بواقعها, والتمكني هلا يف حياتنا, ولـن 
 .نتخىل عن رسالتنا وواجبنا جتاهها

وها هي ذي باقة من البحوث التي ألقيت يف عدد من املؤمترات العلمية اللغوية, وقـد 
ومقرتحات هدفت إىل العنايـة باللغـة العربيـة ومعاجلـة اشتملت يف معظمها عىل توصيات 

بعض مشكالهتا, وإين لعىل يقني بأن العربة ليست يف كثرة التوصيات, وإنام هي يف التنفيـذ, 
وكيل أمل يف أن تعمل اجلهات املعنية عىل إنفاذ بعضها, ويا ليت قرار هذا اإلنفاذ كان بيـدنا, 

من املؤمل حقاً أن تكون لـديك الرغبـة, ولكـن لـيس «: ورحم اهللا الدكتور طه حسني القائل
 .»بيدك القرار

, فكان أوهلا  قد » تصميم املناهج اجلامعية«ولقد رتبت البحوث يف تقديمها ترتيباً زمنياً
أنجــز ملصــلحة الشــبكة العربيــة لتطــوير أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات العربيــة 

قد ألقي يف مؤمتر العروبة » ر اللغة يف الكيان العريبأث«, وكان ثانيها ١٩٩٥باإلسكندرية عام 
وثمـة أربعـة بحـوث ألقيـت يف . ٢٠١٠واملستقبل الذي عقد يف دمشق يف شـهر أيـار عـام 

مستقبل اللغة العربية : املؤمترات السنوية ملجمع اللغة العربية يف القاهرة, وهذه البحوث هي
, وقضايا تنسيقية ٢٠١٣ة العربية عام , ومشكالت اللغ٢٠١٢ومتطلبات العرص القادم عام 



 

, واالستثامر يف اللغة العربية ثروة قومية يف عامل املعرفـة ٢٠١٤ملحة يف مسرية التعريب عام 
ألقي يف ندوة » واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية«, وهنالك بحث ٢٠١٥عام 

للتعريـب يب املنظمة من املركز العريب استخدام اللغة العربية يف التعليم العايل يف الوطن العر
والرتمجة والتأليف والنرش بالتنسيق مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسـكو, وذلـك يف شـهر 

 .يف بريوت ٢٠١٤كانون األول من عام 
فقـد ألقـي يف مـؤمتر املجلـس  »التجربة السورية يف التمكني للغـة العربيـة«أما بحث 

يف ديب بدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة يف شـهر أيـار مـن عـام  الدويل للغة العربية املنعقد
٢٠١٥. 

تلك هي دعوات صادقة إىل رضورة العض بالنواجذ عىل ما تبقـى لـدينا مـن ثوابتنـا 
القومية متمثالً يف هذه اللغة الرشيفة التي وسعت كتاب اهللا, وحافظت عـىل اهلويـة العربيـة 

 . باألمة العربية واألرزاء التي انتابتها والثقافة العربية رغم املحن التي أملت
 :ورحم اهللا أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليايف القائل

ــــدينا ســــوى لغــــة ــــق يشء بأي  نصــــوهنا بســــواد القلــــب واهلــــدب  مل يب
وكل ما نرجوه أن نكون حريصني عىل صون األمانة, وأن نكون جديرين بلغتنـا األم  

ا يف عرص من سامته العقوق واجلحود والنكران لقيم احلق , وأبناء بررة هل)العربية الفصيحة(
ــن  ــامل, ولك ــري واجل ــدق اهللا  ٨: الصف m  _    ~    }     |  {  z  ylواخل ص

 .العظيم
 واهللا املوفق
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 الفصل األول
            تصميم املناهج اجلامعية      

  

 املنهج اجلامعي: أوالً 
أو منظومة, وهذا املصطلح  "System" تر الرتبية احلديثة أن املنهج اجلامعي نظام

مستمد من العلوم البيولوجية التي هتتم بدراسة النظم أو األجهزة التي يتكون منها جسم 
ضمي والعصبي الكائن احلي, ويطلق عىل كل منها اسم جهاز أو نظام, فهناك النظام اهل

 .الخ... والتنفيس
واملنهج اجلامعي يف ضوء ذلك يتكون من جمموعة من األجزاء أو املكونات التي ترتبط 

, بحيث يؤثر كل منها يف غريه ويتأثر به أما مكوناته فتتمثل . فيام بينها ارتباطاً عضوياً وثيقاً
يس والوسائل التعليمية يف األهداف واملقررات الدراسية والكتب واملراجع وطرائق التدر

الخ, وهذه العنارص تعمل ...واملناشط واالمتحانات واملباين واملعدات "التقنيات الرتبوية"
متكاملة بحيث ال تنفصل املقررات يف املنهج عن طرائق التدريس وال عن املناشط 

 .الخ... والوسائل وأساليب التقويم
 أهداف املناهج اجلامعية: ثانياً 

املرسومة للجامعات يف التدريس وإعداد األطر الكفيَّة والقادرة لرفد  تتمثل األهداف
قطاعات املجتمع هبا, كام تتمثل يف تقديم اخلدمات للمجتمع الذي حيتضنها ويف إجراء 
 .البحوث العلمية, وتقديم احللول للمشكالت التي يعانيها املجتمع يف خمتلف مناحي احلياة

هي أهنا مل تعد حتتكر : ضعت حلقيقتني راهنتني أوالمهاواجلامعات يف عاملنا املعارص خ
إنتاج املعرفة واإلعداد والبحث, وال يسعها البحث يف اكتفاء ذايت منعزل, وثانيهام هي أن 
اجلامعة إذ تغري نظرهتا إىل االستقاللية وتنفتح عىل املجتمع لتلبي طلباته وحاجاته يتعني 

سالتها الناقدة لتنفتح عىل املجتمع بحق فتتعاون عليها أن تستفيد من حريتها الفكرية ور



 

وتعقد مشاركات مع قطاعات أخر كمؤسسات اإلنتاج, وإن مل تفعل ذلك فستجد نفسها 
مهمشة أكثر فأكثر, بسبب البحث النظري والتطبيقي والتدريبات العملية ذات التطبيق 

 .الفوري الذي جيري يف خارجها
لنظر يف سلم أولويات األهداف بحيث تتحول إىل وتستلزم احلياة املعارصة إعادة ا

مؤسسات تعليمية بحثية متفاعلة مع املجتمع وزاخرة باخلربات التي يفيد منها يف خمتلف 
ن الدارس املتعلم .قطاعاته واملناهج اجلامعية ينبغي هلا أن حتقق هذه األهداف, فتكوِّ

 .الرتقاء بهوالباحث والعامل يف خدمة جمتمعه, والرامي إىل النهوض وا
وجتدر اإلشارة إىل أن أهداف املناهج اجلامعية تشتق من فلسفة تربوية واضحة املعامل, 
تربط بني املايض واحلارض واملستقبل, وتنسجم مع فلسفة املجتمع, وتعمل عىل تطويره, 
وتشمل جوانب العملية الرتبوية كافة, وحتقق تفاعلها وتكاملها, وترمي إىل حتقيق 

 .السرتاتيجيات واخلطط املوضوعة يف ضوئهاالسياسات وا
 تصميم املناهج اجلامعية: ثالثاً 

يتضح من املفهوم اجلديد للمنهج أنه عبارة عن حصيلة تفاعل عضوي مستمر ملجموعة 
متشابكة من العوامل, تشمل املجتمع بثقافته وفلسفته ومشكالته, والطالب من حيث النظر 

 .الذي حييا فيه الطالب باجتاهاته ومناشطه وآفاقه إىل أساليب تعلمه, كام تشمل العرص
. ويف عملية تصميم املناهج اجلامعية ينظر إىل هذه األسس يف إطار عالقاهتا املتشابكة

, وحتديد  وجيري بناء املناهج احلديثة يف خطوات تبدأ بتحديد األهداف حتديداً واضحاً
, ثم خيتار من هذه األساسيات املوضوعات األساسية يف املقررات الدراسية حتديداً ع لمياً

أكثرها فائدة للطالب من حيث مساعدته عىل اإلسهام يف حل مشكالت جمتمعة ومواجهة 
مشكالت حياته اخلاصة, وإشباع حاجاته وتنمية ميوله وتكوين اجتاهاته, ثم هتيأ الظروف 

ومن . أجلها واإلمكانات اجلامعية املناسبة لتحقيق األهداف التي وضعت هذه املناهج من
 .هنا نر أن أركان تصميم املناهج تتمثل يف املادة الدراسية والدارس واملجتمع والعرص

 



 

 املادة الدراسية 1−
نيت املناهج اجلامعية التقليدية باملادة الدراسية عىل أهنا وسيلة وغاية يف األعم األغلب,  عُ

سات يف املجاالت النفسية إال أن التطور الذي حدث يف امليدان الرتبوي مع تقدم الدرا
واالجتامعية دفع بعض املربني إىل إدراك بعض اآلثار السيئة التي ترتتب عىل هذا املفهوم 
التقليدي للمنهج, من حيث إن العناية فيه تقترص عىل الناحية العقلية من نمو الطالب, 

إنامء النواحي وهتمل ما عداها من نواحي شخصيته االجتامعية والنفسية, بل إنه ال يُعنى ب
العقلية ذات الداللة يف جمتمعنا العرصي كتنمية التفكري االبتكاري عند الطالب, وال يسهم 
يف مساعدته عىل التكيُّف للحياة املعارصة, واإلسهام يف حل مشكالهتا, والعمل عىل 

 .تطويرها
, األساس فيه  وكان املختصون يف اجلامعات يعملون عىل تنظيم حقائق املادة تنظيامً منطقياً

وعىل . أن تكون كل دراسة متممة ملا قبلها وممهدة ملا بعدها بحيث تربط األسباب بالنتائج
الطالب أن حيفظ احلقائق واملبادئ التي تتضمنها املواد الدراسية ويتذكرها ويسرتجعها يف 

ضَ املتخصصون عىل الدارسني كثرياً من احلقائق واملبادئ رأ. االمتحانات وا أهنا وطاملا فَرَ
طع النظر عن حارضهم, متجاهلني أن اإلعداد للمستقبل  الزمة هلم يف حياهتم املستقبلية بقَ
ال يمكن أن يتم بإمهال احلارض, كام أن اخلربة ال تتم عن طريق تلقي املعلومات وصبّها يف 

ل مع العقول, وإنام عن طريق التعامل مع البيئة, إذ إن هناك دوافع تدفع اإلنسان إىل التفاع
 .بيئته واالحتكاك هبا كي يقيض حاجاته وينال مآربه

وقد اجته االهتامم يف ظل التعليم املنطقي للامدة الدراسية إىل احلقائق العلمية لذاهتا دون 
االهتامم بالظروف التي أدت إىل اكتشافها, أو األسلوب الذي اتبع يف حتقيقها, فتجرد املادة 

ا باحلياة, فإذا ما عرضت عىل الدارسني فإهنا ال تثري بذلك عن أصوهلا وجذورها وعالقته
 .فيهم اخليال, وال تنقلهم إىل الظروف التي مر هبا الباحثون يف دراستهم وأبحاثهم

ولقد لوحظ منذ القديم أن الرتتيب الذي حيدث يف التعليم خيتلف عن الرتتيب الذي 
 .يعطى يف حمتو التعلم عندما ينظم يف عملية التواصل



 

جتاه احلايل يف اختيار املقررات الدراسية, هو الرتكيز عىل األساسيات فيها, التي واال
تساعد الطالب عىل التفاعل البنّاء واإلجيايب يف حياة جمتمعه, ذلك ألن التكاثر املتسارع 
ز عىل املفاهيم األساسية  للمعرفة يف عرصنا احلارض ال يمكن للفرد أن جياريه إال إذا ركّ

وحاجة الفرد إىل . رفة املنهجية التي تعتمد طرائق خاصة يف البحث والتفكريألشكال املع
ال العمر تستدعي السيطرة عىل املفاهيم األساسية  الرتبية املستمرة ومواصلة التعلم طَوَ

ومن هنا كانت ثمة رغبة متزايدة يف أن جيري . للمعرفة وعىل طرائقها يف البحث والتفكري
, والطرقة تعلم املعرفة من خالل بن يتها ومفاهيمها وطرائقها اخلاصة, ال باحلفظ غيباً

 .الرئيسية لتحقيق ذلك هي االكتشاف
والشكل اآليت يقدم فكرة جمملة عن األبعاد املختلفة للمعرفة املنهجية التي يتضمنها 

 .حمتو املواد الدراسية
 

 
 

ا الفرد يف تفاعله مع وتعد أساسيات املواد ذات نفع عام يف معظم املواقف التي يتعرض هل



 

وهذه األساسيات ترتبط عىل نحو واضح بمطالب الدارس وباملبادئ االجتامعية . بيئته
ومن هنا كان . تمعهجمأن يدرك أمهيتها يف حياته وحياة وواقع املجتمع وظروفه حتى يمكنه 

 :البد من الرتكيز يف حمتو املناهج اجلامعية عىل
ة بينها وبني احلياة وظيفية املواد الدراسية ألن 1−  .عدم وظيفيتها يؤدي إىل وجود هوَّ
 .تنظيم أساسياهتا ألن عدم تنظيمها يؤدي إىل نسياهنا 2−
 .تعلمها من خالل بنيتها ومفاهيمها وطرائقها اخلاصة 3−
 .تكاملها عضوياً  4−

وخالصة القول إن نتائج البحث يف املواد الدراسية املختلفة كشفت عن حقيقيتن عىل 
ب عظيم من األمهية أوالمها ظهور أغراض تعليمية أخر إىل جانب املعلومات, أو جان

بعبارة أدق مل تعد املعلومات هي الغرض الوحيد أو الغرض األسايس من تعليم املواد, بل 
وثانيتهام . ظهرت إىل جانبها أغراض أخر أمهها تكوين االجتاهات واالهتاممات واملهارات

ات التي كان يظن أهنا أساسية يف هذه املواد ظهر أهنا ال تستخدم يف احلياة أن كثرياً من املعلوم
ومن هنا عكف واضعو املناهج عىل دراسة ما له صلة باحلياة من املواد الدراسية . العملية

فعملوا عىل استبقائه والرتكيز عليه, واستبعاد ما ليس له وظيفة مهام تكن أمهيته يف نظر 
 .أصحاب املادة

 البالط 2−
عدُّ الدارسون ركناً من أركان بناء املنهج, إذ البد من معرفة حاجاهتم واهتامماهتم . يُ

وللحاجات جانبان أوهلام شخيص والثاين اجتامعي, وهي التي تدفع الدارسني إىل التفاعل 
ويف وضع املناهج ينظر إىل . شباعهاإمع البيئة تفاعالً مستمراً والقيام بنشاط يرمي إىل 

 .ملتعلمني عىل أهنا دوافع يف عملية التعلم, وأهداف تربوية يعمل عىل بلوغهاحاجات ا
 :وأدت بعض النتائج التي ظهرت يف ميدان التعلم إىل ما ييل

إن التعلم مل يعد عملية بسيطة تقوم عىل عرض املعلومات من جانب املدرس . أ
بنشاط إجيايب حلل  واستقباهلا من الطالب, بل أصبحت عملية معقدة يقوم فيها الطالب



 

مشكلة تواجهة, ويكتسب يف أثناء ذلك املهارات واملعلومات واالجتاهات التي يراد منه 
 .اكتساهبا
مل تعد مواقف التعلم مواقف شكلية يقصد منها إكساب الدارسني معلومات معينة . ب

 أو تدريبهم عىل مهارات معينة يستعملوهنا يف حياهتم املستقبلية, بل أصبحت مواقف
 .منتزعة من احلياة, يكتسبون منها املعلومات التي يستعملوهنا يف حياهتم احلارضة

مل يعد قطبا العملية التعليمية التعلمية مها املدرس والطالب, بل أصبح املوقف مكوناً . ج
 .من متعلم وبيئة يتفاعل معها

ة التعلمية هي حتول األنظار إىل اخلربة عىل أهنا كل متكامل, وأن العملية التعليمي −د
عملية إحداث تغيري يف سلوك الدارسني إذا أريد بالسلوك معناه الواسع الذي يشمل 

واخلربة هي ثمرة التفاعل . اإلدراك واالنفعال والعمل, وهذه التغريات حتدث بطريق اخلربة
املوقف بكل عنارصه  مالئمةويتوقف التفاعل بني اجلانبني عىل مد . بني الفرد والبيئة

فإذا كان املوقف مالئامً دفع . اض الدارسني وحاجاهتم واستعداداهتم وقدراهتمألغر
الدارس عىل النشاط والتفكري والعمل فينمو, أي يكتسب معلومات مل تكن لديه, أو يشعر 
بمشاعر مل حيس هبا من قبل, أو يقوم بعمل مل يكن قادراً عىل القيام به وعندئذ تكون اخلربة 

ا كان املوقف غري مالئم للدارس من حيث شعوره بأنه بعيد عن وإذ. قد أدت وظيفتها
أغراضه, أو ال يشبع حاجة عنده أو أعىل من مستواه فإنه ال ينشط وال حياول وال يفكر, من 

وقد حيفظ الدارسون املعلومات ولكن األمر ال يتعد عىل أي . ثَم ال يستفيد وال يتعلم
 .قيقي ملحتوياهتاحال ترديد االلفاظ والعبارات دون فهم ح

 :متطلبات املجتمع −٣
ملا كانت اجلامعة معقالً من معاقل املجتمع, ومصنعاً يمد قطاعاته باألطر الكفيَّة القادرة 
ب الدارسون يف داخل أسوار اجلامعات  عىل تطويره وتنميته واالرتقاء به, كان ال بد أن يدرَّ

ا باملهارات اخلاصة بالتفكري وطرائق عىل كيفية التعامل مع الناس يف املجتمع, وأن يزودو



 

العيش مع اجلامعة واملهارات اخلاصة باملواطنة, والكفايات الالزمة للبحث وحل 
 .املشكالت, وتبصريهم بالقيم التي تسود املجتمع

وحتتم الوظيفة االجتامعية للجامعة ربط براجمها الدراسية ومناشطها العامة بحالة 
تاريخ املجتمع وواقعه حتليالً وكشفاً عن مشكالته ويستلزم ذلك دراسة . املجتمع

وتوجهات حياته املستقبلية, ذلك ألن خربات اجلامعة تتأثر باستمرار بنوع العالقات 
 .االجتامعية والسياسية واالقتصادية التي توجد يف املجتمع يف ظروفه املتغرية واملتطورة

ثقافة املجتمع وحل مشكالته, وأن واملناهج اجلامعية ينبغي أن تضطلع بدورها يف تطوير 
تساعد الدارسني عىل تنمية اجتاهات سليمة نحو ظاهرة التغري الثقايف كي يتقبلوا هذه 
التغريات, وحيسنوا التكيف هلا, وان تزودهم باملهارات واالجتاهات التي تساعدهم عىل أن 

تساعدهم عىل فهم  يكونوا هم أنفسهم من عوامل التجديد الثقايف والتقدم االجتامعي, وأن
أسباب التغريات الثقافية والنتائج التي تؤدي إليها ملساعدهتم عىل كشف ما يف ثقافتهم من 

وعىل املناهج أن تزود الدارسني يف الوقت نفسه بأساليب البحث . قصور ومواطن ضعف
العلمي ملواجهة مشكالت حياهتم مواجهة علمية, ذلك ألن املجتمع ال يمكن له أن يتطور 

ال بالتفكري العلمي لد أبنائه, فإذا ارتقى املجتمع, وكان بعيداً عن األخذ بأسبابه وطرائقه إ
وعىل اجلامعة أن تسهم يف نقل التقانة األجنبية وتوطينها واستثامرها . كان متخلفاً ومهمشاً 

 .يف قواعد اإلنتاج املحيل للمجتمع العريب ويف التعامل مع سوق التقانة الدولية
الحظ أن الغزو الثقايف األجنبي يشتد مع اشتداد خماطر الغزو التقاين, وأن التقانة ومن امل

اليوم أضحت مسلحة بأسلحة حديثة فعالة بعد انبثاق ثورة املعلومات واالتصال بوجهٍ 
خاص, ويميل هذا عىل املناهج الرتبوية اجلامعية رضورة احلفاظ عىل اهلوية الثقافية لألمة 

 .ر الغزو الثقايف األجنبيالعربية ودرء خماط
 :طبيعة العرص −٤

يتسم العرص الذي نحيا فيه بأنه عرص العلم والتقانة والتغريات الرسيعة املتالحقة يف 



 

وهو عرص تفجر . مجيع اجلوانب السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
 البيولوجية(علوم احلياة  ثورة املعلومات والتواصل, وثورة"الثورات التقانية الكرب (

وآثارها اخلطرة يف هندسة النسل, وثورة علوم الفضاء وعلوم البحار واألمتتة, وثورة 
 "الروبوت وما أحدثته من تغريات يف عالقة العامل باآللة, ويف إعداد العامل وأعدادهم

قتصاد من ورافق ظهور ثورة املعلومات تغري يف نظم احلياة كافة, والسيام نظم املال واال
جانب, ونظم الرتبية والثقافة وحياة املجتمع من جانب آخر, وبرزت املنافسة بني الرشكات 
الكرب من أجل السيطرة عىل السوق املالية, واشتهرت ظاهرة تدفق استثامر األموال عرب 

 .القارات نتيجة لالقتصاد العاملي املفتوح
اخلاطف, وبالتأثري القوي لرسائل ويتسم العرص أيضاً بأنه عرص االنتشار الثقايف 

التواصل يف هوية الشعوب وذاتيتها من خالل ما تبثه من برامج وما حتمله يف طياهتا من 
 .اجتاهات

مراض وبئة واألالسكاين وتلوث البيئة وانتشار األوهو عرص التفجر املعريف والتفجر 
ن, وانحسار القيم اوضطراب وتزايد مظاهر العنف والعداجلديدة, وهو عرص القلق واال

وهو يف الوقت نفسه عرص انتشار . اإلنسانية, واالجتياح املادي وسيادة منطق الغلبة والقوة
 .القيم الديموقراطية والدعوة إىل حقوق اإلنسان والتفاهم الدويل

ومتيل التحديات املختلفة التي حيملها العرص بني جوانبه عىل املناهج اجلامعية أن جتدد من 
وأهم جوانب هذا التجديد . تواها وطرائقها جتديداً يستجيب لتلك التحدياتبنيتها وحم

األخذ بمبدأ املرونة, وتعزيز منحى الرتبية املستمرة, وتكوين االجتاهات العلمية, والتزود 
 .الخ.. بأساليب البحث العلمي

 التكامل بني األسس − رابعاً 
املـادة الدراسـية والطالـب املـتعلم, بعد أن تعرفنا أسس بناء املنهج اجلـامعي متمثلـة يف 

ن نشـري إىل أن أيا حتت ظالله, بات لزاماً علينـا واملجتمع الذي ينتسب إليه والعرص الذي حي



 

خذ , وأن االعتامد عىل أحدها دون األهذه األسس متثل وحدة عضوية, يتمم كل منها اآلخر
, فاالعتامد عىل املادباحلسبان بقية األ ة التقليدية التي كانت العناية فيها سس يعد عمالً مبتوراً

كـام أن االعـتامد عـىل . مقترصة عىل املادة وحدها عىل أهنا غاية ووسيلة يعـد عمـالً قـارصاً 
متطلبات الطالب احلالية دون النظر إىل املـادة وأساسـياهتا أو مطالـب املجتمـع يعـد عمـالً 

, فقد تكون هناك ثغرات وفجوات, وقد حيتاج كي يفهم بي ئته إىل أمور قد ال يشعر هبا ناقصاً
, وال حيس برضورهتا ولكن تبدو قيمتها وتتضح أمهيتها فيام بعد  .حالياً

ســبان مســتو الطالــب خــذ باحلعــىل مطالــب املجتمــع والعرصــ دون األواالعــتامد 
جـوة مـن رال حيقق األهداف امل ساسية يف املواد الدراسية يعد عمالً تعسفياً واملوضوعات األ

 .مع بيئته تفاعل الفرد
وتصميمه النظرة الشمولية هلذه هلذه االعتبارات كافة اختذت الرتبية احلديثة يف بناء املنهج 

ن جيري البحث عن أفضل السبل لدمج مـا تسـفر عنـه هـذه أسس مبدأ هلا ومنطلقاً عىل األ
 .اخلطوات يف وحدة عضوية متسقة

 مستلزمات التنفيذ − خامساً 
 :للمناهج اجلامعية البد من توفر عدة مستلزمات منها هداف املرسومةبغية حتقيق األ

األخذ باملفهوم املنظومي للمنهج يساعد عىل عملية التنفيـذ, عـىل أن يكـون هـذا  −١
املفهوم متمثالً يف أذهان املصممني واملخططني واملنفذين واملقـومني وكـل مـن لـه 

بعـاد تـؤثر يف األألن األبعـاد اإلداريـة عالقة بالعملية التعليمية التعلميـة, ذلـك 
ية راساليب باألبعاد اإلداليب يف الوقت الذي تتأثر فيه األساملنهجية كام تؤثر يف األ
 :عىل النحو املبني فيام بعد

 األبعاد اإلدارية                     األبعاد املنهجية                     األساليب
 ت                   برامج العملالتخطيط                           حتديد االحتياجا



 

 هداف                            التقنيات والوسائلالقرار                       األاختاذ 
 اإلدارة                            املضمون                           

 مصادر التعلم   التمويل                           الطرائق                         
 التنظيم                            املناشط
 االختيار                          التقويم

 البحث
ن هـذا ترمجتهـا إىل مواقـف سـلوكية, ذلـك ألهداف املرسومة للمـنهج ومتثل األ −٢

ساليب التقويم, كـام أنـه أواملناشط والتمثل يساعد عىل اختيار املحتو والطرائق 
 .عىل وضوح املسار وتضافر اجلهوديساعد 

كفاية أعداد أعضاء اهليئة التدريسية وتدريبهم بحيث يكونون قـادرين عـىل إدراك  −٣
العالقات ومزودين باملهارات التقانية وقادرين عـىل ربـط العلـوم بالتقانـة وعـىل 
التفسري والتعليم يف إطار ثقايف واجتامعي وقادرين يف الوقت نفسه عىل الربط بـني 

 .لوم املتكاملةالع
توفري املستلزمات املادية من أجهزة ومواد وآالت ونرشات وجمالت وأدلـة كتـب  −٤

 .الخ.. وأفالم ورشائح وأرشطة
تنويع طرائق التدريس يف اجلامعات, واالبتعـاد عـن الطرائـق التلقينيـة اإللقائيـة  −٥

د وأسلوب املحارضات, نظراً ألن موقف الطلبة يكـون سـلبياً فيهـا, وألهنـا تعـوِّ 
ورضورة انتهــاج أســاليب االســتقراء والعصــف . االتكاليــة والتعمــيم الفاســد

الدماغي أو القدح الذهني واعتامد الطريقة التنقيبيـة وحلقـات البحـث والـورش 
حتقيقاً لإلجيابية لد الدارسني وتزويداً هلـم بمهـارات الـتعلم الـذايت الـذي هـو 

 .أساس للتعلم املستمر



 

 يف جمال التواصل ووسائله يف التعليم اجلـامعي كشـفاً إجراء البحوث والدراسات  −٦
ساليب التـدريس يف النهـوض بالعمليـة الرتبويـة أعن الفعالية النسبية للطرائق و

 .واالرتقاء هبا
العمل عىل إجياد مراكز إلنتاج الوسائل التعليمية يف كل جامعة عربية, إذ إن وجود  −٧

لتي يستخدمها املدرسون يف أثنـاء هذه املراكز يسد حاجات الكليات إىل الوسائل ا
 .تدرسهم, وقد تكون هذه الوسائل للتدريب الفردي كام تكون للعرض اجلامعي

الربط الوثيق بـني اجلامعـة واملؤسسـات االجتامعيـة ومراكـز اإلنتـاج وتوظيـف  −٨
األبحاث اجلامعيـة يف مرافـق املجتمـع وتكليـف اجلامعـات بدراسـة املشـكالت 

 .هلا يف إطار من التعاون الوثيق بني اجلهات كافة املجتمعية وإجياد احللول
 

 الفصلمراجع 
 .١٩٨٧الكويت  −مكتبة الفالح  −املناهج املعارصة  −الدكتور الدمرداش رسحان  −١
املنظمـة  –مراجعة اسرتاتيجية تطوير الرتبيـة العربيـة  –اهللا عبد الدايم  الدكتور عبد −٢

 .١٩٩٠رتبية إدارة ال –العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
مركـز ابـن خلـدون  –تأمالت يف مستقبل التعليم العايل  –الدكتور حممد نبيل نوفل  −٣

 .١٩٩٢القاهرة  –للدراسات اإلنامئية 
  –جملة التعريب  –طرائق التدريس يف اجلامعات العربية  –ود أمحد السيد مالدكتور حم −٤

 .١٩٩١دمشق  –املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش 
دار النـدوة للدراسـات  –يف قضـايا الرتبيـة املعـارصة  –الدكتور حممود أمحد السيد  −٥

 .١٩٩٢دمشق  –والنرش 
األصالة واملعارصة يف اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربيـة  –الدكتور حممود أمحد السيد  −٦



 

 .١٩٩٥إدارة الرتبية تونس  –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  –
 –اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربيـة وآفاقهـا املسـتقبلية  –ر حممود أمحد السيد الدكتو −٧

 .١٩٩٥تونس  –إدارة الرتبية  –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
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 الفصل الثاين
 أثر اللغة يف الكيان العريب

 

إن األمم التي وحدت كلمتها, وبنت قوميتها, وأظهرت كياهنا وشخصيتها جلأت إىل 
هلذا التوحيد وذلك البناء, فالوحدة األملانية ومن بعدها الوحدة اإليطالية قامتـا  اللغة وسيلة

 .عىل أساس وحدة اللغة, وعىل أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية
وإذا كان بعض األمم يقوم عىل وحدة اهلدف السيايس أو عىل وحدة األرض, أو عـىل 

 :فإن أمتنا العربية تتجىل أكثر ما تتجىل يف وحدة اللغةالتاريخ املشرتك والعادات, 
 وأوهلـــــن ســـــيّدة اللغـــــات وجتمعنــــا جوامــــع كربيــــاتٌ

هذه اللغة التي وحدت بني العرب يف موايض احلقب بطريق القرآن الكريم الذي نزل 
 .متهبه الروح األمني عىل قلب الرسول العريب الكريم آيةً لنبوته وتأييداً لدعوته ودستوراً أل

, فقد وصف نفسه بكونه عربياً يف أكثر  وعىل الرغم من أن القرآن توجه إىل الناس كافةً
بلسـان «, »قرآناً عربياً لقوم يعلمون«, »أنزلناه قرآناً عربياً «, »إنا جعلناه قرآناً عربياً «: من آية

م بـأب وال , وبنيّ الرسول الكريم أن العربية ليست لكـ»فإنام يرسناه بلسانك«, »عريب مبني
 .أم, وإنام العربية اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عريب

وليست العروبة قومية متعصبة ضيقة, وإنام هي قومية إنسانية, وإن لغة هذه األمة حتمل 
رسالة إنسانية, وعندما واجه العرب توسع الدولة اإلسـالمية وانتشـارَ العـرب يف بقـاع مـن 

اس ولغات وأديان وحضارات متعددة, كـان ذلـك حريـاً األرض مل يكن هلم هبا عهدٌ من أجن
أن يلتهمَ هذه اللغةَ التي خرجت من نطاق ضيّق وإطار حمصور يف اجلزيرة العربية, وأن يقيضَ 
ها من لغات األمم األخر التي اتصلت هبا وعاشـت معهـا, وكانـت  عليها ويستبدلَ هبا غريَ

ولكن اللغة العربيـة ازدادت اتسـاعاً يف ميـادين . أعرقَ منها يف جمال العلم والثقافة واحلضارة
, فاحرتمتِ الثقافاتِ األخـر واقتبسـت منهـا,  املعرفة وانتشاراً يف أرجاء العامل املعروف آنئذٍ
ورسعان ما صارت لغة اإلدارة والعلم والثقافة ألهلها وللعامل املعروف آنذاك, فحملت اللغةُ 



 

تهم, وعلوم العرب وأدهبم من نثر وشعر إىل أوروبا, وكان العلامء  العربية علمَ اإلغريق وفلسفَ
 .األوروبيون يستعملون العربية لغةً للتعليم والتعلم, ويرتمجون منها إىل الالتينية

وإذا كان بقاءُ األمم منوطاً بقوة لغاهتا, ألن األمة هي اللغة, واللغة هـي األمـة, فمـن 
جامت العنيفة التي واجهتها أمتنا العربية يف الواضح أن لغتنا العربية بقيت صامدة يف وجه اهل

تارخيها الطويل, وهذا يرجع إىل األصالة التي تتسـم هبـا هـذه اللغـة, تلـك األصـالة التـي 
جعلتها قادرة عىل البقاء متحدية كلَّ وسائلِ النيلِ منها والعملِ عىل وأدهـا, تلـك األصـالةِ 

ا من فارسية وهندية ويونانيـة مـن غـري أن التي يرست للعربية أن تطوع الثقافاتِ القديمة هل
 .تنزل عن أصوهلا وعن قواعدها وسامهتا التي متتاز هبا بني سائر اللغات

ويرجع السبب أيضاً يف صمود العربية إىل جانب األصالة واملناعة إىل القرآن الكريم الـذي 
 .ليعد سياجاً للعربية حافظ عليها من الضياع, وصاهنا من االضمحالل والزوا

وإذا كانت لغتنا العربية قد انترشت إبان قوة أمتنا انتشاراً مل تعرفه اللغات األخـر مـن 
, وأسهم ذلك االنتشار يف إطالع العامل عـىل منجـزات الفكـر العـريب يف خمتلـف ميـادين  قبلُ
املعرفة, ثم جاءت عهود انحرس فيها ذلك املد لظروف مرت هبا أمتنا, وكان لذلك االنحسـار 

ـ احلـارضَ بـام فـرض مـن اتصـال بـني أثرٌ ب ارز أد إىل العزلة الثقافية والسياسية فـإن العرصَ
ضُ عىل أبناء العربيـة بعـد أن أضـحت اللغـة هـي  الشعوب واألمم وحوار بني الثقافات يفرِ

يف » اإلنرتنيـت«الوجود ذاته, وأصبح هذا الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي عىل الشـابكة 
انة واملعلوماتية, أن يُطلِعوا اآلخرين عىل ثقـافتهم وأن يـروا صـورهتم عنـد عرص العلم والتق

 .اآلخرين, يف عرص بات فيه سؤال اهلوية من أنا? ومن نحن? مطروحاً بشدة عىل أوسع نطاق
وإذا أمكننا إطالعُ اآلخرين عىل واقعنا وعىل عدالة قضايانا يف منأ عـن كـل تشـويه 

هم عىل اجلوانب اإلنسانية يف حضارتنا العربية وبيـانِ مـا قدمتـه  وتزييف وتضليل, وإطالعُ
هذه احلضارة من فوائدَ مجة وخدمة للفكر اإلنساين, فإن ذلك يعزز الـروابط اإلنسـانية بـني 

 .أبناء اللغات األخر والناطقني بالعربية
فام وإذا كنا نروم أن يتعرف أبناؤنا واآلخرون الثقافة العربية عىل حقيقتها عرب العصور 



 

عليهم إال أن يتعرفوا لغتنا العربية فهامً واسـتيعاباً ألن لغتنـا العربيـة كانـت عنـوان قوميتنـا 
العربية عرب التاريخ, رافقت هذه األمة يف أطوار حياهتا, وواكبتها يف كل مرحلة من مراحلها 

 .يف قوهتا وضعفها, ويف كبوهتا وبعثها
تـب النثـر, ولكنـه يف كتـب التـاريخ وتعرف لغتنا ليس وقفاً عىل دواويـن الشـعر وك

واجلغرافيا والطب والرتبية, يف كتب ابن سينا والفارايب وابن األثري وابن جرير واملسـعودي 
 .إلخ... وابن خلدون وابن رشد

وهذا التعرف يعطي صورة مرشقة عن ماضينا وغناه, وهييـئ أبناءنـا لفهـم حارضنـا 
 .هم احلارض, وأن يُعد األبناء لفهم املستقبلومستقبلنا, ألن من فهم املايض يستطيع أن يف

وإذا كنا نالحظ إعراضاً من بعض أبناء العربية عن معرفـة هـذا الـرتاث الغنـي فقـد 
يكون من بعض عوامل هذا اإلعراض جهلهم للغتهم وعـدمُ إدراكهـم لـدورها الفعـال يف 

 .احلفاظ عىل شخصيتهم العربية وذاتيتهم الثقافية
 السادة أيتها السيدات, أهيا

قـد أقـرت التنـوع » اليونسـكو«تعرفون أن املنظمة الدولية للرتبية والعلـوم والثقافـة 
الثقايف والتنوع اللغوي حفاظاً عىل هويات الشعوب وذاتياهتا الثقافية ولغاهتـا الوطنيـة, إال 
أهنا وبسبب الضغوط األمريكية التي حتول دون التنوع اللغوي, راحت تدعو بحجة حقوق 

عىل إحياء لغات األقليات, وتقديم الدعم للقائمني هبا حتت شـعار حقـوق اإلنسـان التنوع 
وركزت عىل احلق يف لغة األم, وليس اللغة األم, واحلقِّ يف لغة التواصـل يف املجتمـع ولغـة 
 املعرفة العاملية, وهذا يعني يف واقعنا اللغوي العريب أن لغة األم هي اللهجة العامية أو إحد

 العربية, وأن لغةَ التواصل هي اللهجة العربية الدارجة, وأن لغة املعرفة العامليـة اللغات غري
 .هي اإلنكليزية أو الفرنسية

ويف ظل هـذه العوملـة الثقافيـة ذاتِ القطبيـة الواحـدة تنترشـ األفـالم واملسلسـالت 
احليـاة واألغاين األجنبية التي تطالعنا يف كل مكان, وتصافح أسـامعنا وهـي حمملـة بـأنامط 

وأساليب التفكري والسلوك الغربية وخاصة األمريكية لتغدو نمـطَ حيـاة وأسـلوبَ تفكـري 



 

 .وسلوك, فتذوب شخصياتُ األجيال يف شخصية البلد املصدر, ويتغربُ فكرها وشعورها
ج الدوائر املعادية ألمتنا لبعض املصطلحات, وتعمل عىل سريورهتا وانتشارها,  وتروّ

, إذ إن هذا املصطلح يشـمل منطقـة ال »منطقة الرشق األوسط«ات ومن بني هذه املصطلح
الـبالد «أو » الـوطن العـريب«هوية هلا إلزالة اهلوية العربية, وليحـل هـذا املصـطلح مكـان 

والغاية من ذلك كله القضاء عىل الطابع العريب وإقحام إرسائيل . »األمة العربية«أو » العربية
 .مقبوالً فيهايف املنطقة لتصبح جزءاً عضوياً 

ومن املصطلحات, الرشاكة األوروبيـة املتوسـطية, وأُسـقط الرشـيك العـريب, فباتـت 
الرشاكة أوروبية فقط أي بني الدول األوروبية الواقعة عىل البحر املتوسط وحدها, وكان مـن 

, والقصد هو تغييـب الصـفة »الرشاكة األوروبية العربية املتوسطية«الواجب أن يكون التعبري 
عربية من كل مصطلح أو عبارة من أجل أن تغيب اهلوية العربية يف نفوس الناشئة واألجيـال ال

 .القادمة, ومن أجل إقحام إرسائيل يف هذه الرشاكة
وملا كانت اجلهاتُ املعاديةُ ألمتنا تعمل عىل إبعاد الطابع العريب الذي يميز الشخصـية 

ت جمدداً عـىل النيـل مـن هـذه اللغـة عنـدما العربية وثقافتها وحمور هذه الثقافة اللغة, عمل
ج للعامية عـىل  تتهمها بالصعوبة واجلمود والتخلف وعدم مواكبة روح العرص, وعندما تروّ
أهنا لغة احلياة وليست الفصيحةُ لغة احلياة, وعندما تدعو إىل تعليم العلوم باللغات األجنبية 

 .بحجة قصور الفصيحة عن استيعاب النهضة العلمية
الواضح أن األهداف البعيدة هلذه الدعوات هو تفتيتُ األمـة العربيـة وترسـيخُ ومن 

التجزئة واالنفصال بني أقطارها, وإبعادُ ماضيها عن حارضها كي ال يكون عامالً إجيابياً هلا 
 .للميض يف دروب اإلبداع واالبتكار
 أيتها األخوات, أهيا األخوة

ر طبيعـي نظـراً ألن هـؤالء يـدركون كـل أن تنطلق هذه الدعوات من أعـداء األمـة أمـ
اإلدراك, ويؤمنون أعمق اإليامن أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطـة التـي جتمـع بـني أبنـاء 
العربية يف مجيع أصقاعهم, وأن هجرانَ أبناءِ العربية للغتهم يؤدي إىل تفتيت عـر هـذه األمـة 



 

 .مصالح هؤالءوإبعادِها عن ماضيها ألن يف وحدة األمة خطراً هيدد 
أن نسمع هذه الصيحات من هؤالء أمر ال يـدعو إىل الدهشـة واالسـتغراب, أمـا أن 
حيمل لواءَ هذه الدعوة نفر من أبناء العربية, وبعضهم أعضاء يف جمامع لغوية فهذا أمر يدعو 
إىل التعجب والدهشة, وها هم أوالء نفر من أبناء العروبـة يف أهـم قطـاعني مـن قطاعـات 

ز االستعامر عن تنفيذه, وإلـيكم املجتمع  جَ العريب ـ اإلعالم والتعليم ـ ينفذون بأيدهيم ما عَ
 :البيان

 أوالً ـ يف قطاع اإلعالم
غني عن البيان أن وسـائل اإلعـالم هـي أدوات حمايـدة, قـد تسـتعمل لبنـاء العقـل 
يف  والذوق, وقد تستخدم بصورة سلبية لتشويه العقل والذوق, وأن الدور الـذي تقـوم بـه

احلالتني يرتبط بطبيعة الظروف والسياقات السياسية واالجتامعية والثقافية واحلضارية التـي 
 .تعمل فيها

حافة العربية يف القرن املايض أثر بارز يف تطـوير اللغـة العربيـة عـىل يـد  لقد كان للصِ
زة عـىل إال أن األمر اختلف مع ظهور التلف. رعيل من الصحفيني كانوا أدباء يف الوقت نفسه

اخلريطة العربية يف مخسينيات القرن املايض, ومن ثم كان االنفجار الذي وقع يف دنيا الفضاء 
, ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن تضاعف عدد القنوات الفضائية ١٩٩٠العريب مع مطلع عام 

 .قناة تنترش عىل أقامر اصطناعية خمتلفة ٦٠٠العربية ليزيد عىل 
ئيات التلفزيـة العربيـة دور شـديدُ السـلبية يف اإلرضار ومن املالحظ أنه كان للفضـا

, ويف MBC قناةظهرت  ١٩٩١باللغة العربية وجتىل ذلك يف اختيار أسامء بعضها ففي عام 
, وكان اختيار األسـامء هنـا Orbit وجمموعة قنوات ART  ظهرت باقة قنوات ١٩٩٤عام 

ولني عنهـا ووجـداناهتم متشـياً مـع داالً عىل مواقف من اللغة العربية سيطر عىل عقل املسـؤ
 .احلداثة أو ما بعد احلداثة ومع متطلبات العوملة وإفرازاهتا وهيمنة اإلنكليزية

وجتىلّ اإلرضار بالعربية يف اعتامد اللهجات املحلية املغرقة يف عاميتها, ومـن املعـروف 
توحيـد, وهـا هـي أن العاميات أداةُ تفكيك لنسيج األمة الثقايف يف حني أن الفصيحة عامل 



 

ذي الربامجُ واملسلسالتُ املؤلفةُ واملدبلجةُ واملنوعات تبث بالعامية, وكأهنا تُثبت للمواطن 
العريب عقم فكرة أن العرب يتحدثون بلغة واحدة عىل حدّ تعبري اإلعالمي الـدكتور حممـود 

ل بني أعضائه بتعزيزها الله. خليل ر يف اجلسد العريب وتفصُ  .جات املحليةوهذه الربامج تنخِ
وإذا انتقلنا إىل اخلطاب الديني عـىل القنـوات الفضـائية فـإن اإلحصـاءات تشـري إىل 
وجود ما ال يقل عن ستني قناةً تلفزية دينية تسبح يف الفضاء العـريب تقـدم يف أحيـان كثـرية 
 خطاباً دينياً وعظياً يعتمد العامية بحجة التبسيط والوصول إىل خمتلف املستويات كـام يـزعم

 .وكان متوقعاً أن يكون اخلطاب الديني بالفصيحة, والقرآن ذروهتا وحارسها. أصحابه
وثمة ظاهرة انترشت بني الشباب العريب وهي استخدام احلـروف الالتينيـة عـىل أهنـا 
بديل للحروف العربية يف كتابة رسائل اهلاتف املحمول, وتسهم القنوات الفضـائية العربيـة 

منها يف نرش هذه الظاهرة, فهي تعمل عىل إحالل احلرف الالتيني حمل  أيضاً والسيام الغنائيةُ 
احلرف العريب يف الكتابة العربية, ويظهر ذلك من خالل الرسائل التي يبعث هبا املشـاهدون 

هم إىل بعضهم اآلخر عرب رشيط الرسائل التابع للقناة  .الشباب بعضُ
ست ببعيدة وجودَ جيـل ال جييـد ويف ظل هذه األجواء يمكننا أن نتصور بعد مدة ولي

القراءة والكتابة بالعربية إال من خالل احلروف الالتينية ليحقق بذلك ما حـاول االسـتعامر 
أن يقوم به عىل مدار سنوات االحـتالل ألرجـاء الـوطن العـريب وأخفـق, وكـأن القنـوات 

لفصـيحة مـن الغنائية العربيةَ وعددها يزيد عىل الستني أصـبحت أكثـر قـدرة عـىل حماربـة ا
 .االستعامر

 ثانياً ـ يف العملية التعليمية التعلمية
ما يزال التعريب متعثراً يف العملية التعليمية التعلميـة يف التعلـيم العـايل يف جامعـات 
الوطن العريب, وإذا كان وزراء التعليم العايل ووزراء الصحة العرب قد أصدروا توصـية يف 

هـو إنجـاز  ٢٠٠٠القرن املايض يف سورية أن يكون عـام اجتامعهم يف مطلع الثامنينيات من 
التعريب وتعليم املواد العلمية والطبية واهلندسية يف اجلامعات العربية فها نحن أوالء يف عام 

وما تزال اجلامعات العربية يف منأ عن التعريب, كام أن اجلامعات اخلاصـة تـدرس  ٢٠١٠



 

سـمع يف عامنـا هـذا صـيحات تنطلـق مـن أسـاتذة مواد املعرفة باللغة األجنبية, وما نزال ن
ــة  ــة باللغــات الكوني ــوم يف اجلامعــات العربي ــيم العل ــة إىل تعل الفرنســية «جــامعيني داعي

 !وكأن لغتنا العربية ليست من اللغات الكونية, ويا لألسف» واإلنكليزية
يم ويف املغرب العريب أشارت بعض البحوث إىل أن التعليم العايل قلعة حصينة للتعلـ

بالفرنسية وأن معظم املرشفني عىل التعليم العايل من أساتذة وإداريـني يف املغـرب العـريب مل 
يتخلصوا من هيمنة اللغة الفرنسية ويقفون يف وجه العربية, وأن ثمـة تشـجيعاً لألمازيغيـة, 

ـدر«ولقد ورد يف إحد الوثائق بوزارة اخلارجية الفرنسية  س أن برنامجَ شاملِ أفريقيا كـام يُ
 .»اآلن كلُّه تزييف وحتريف, وجيب عىل الرببر أن يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبة

ويف اخلليج تعلم املواد العلمية يف املدارس املستقلة بدولة قطر باللغـة اإلنكليزيـة وإن 
التخصصات تدرس باللغة اإلنكليزية يف التعلـيم العـايل حتـى يف كليـة الرشـيعة والعلـوم 

االجتامعية, وثمة هيمنة لإلنجليزية عىل التخصصـات كافـة يف دولـة اإلمـارات اإلنسانية و
 .حتى يف قسم اللغة العربية

إن اكتساب اللغات األجنبية رضورة ماسة متليها طبيعة العرص, أما أن نتخىل عن لغتنا 
س مواد املعرفة باللغة اإلنكليزية فهذا أمر مدهش ومستغرب, ومن املدهش أن  العربية لندرّ

ز االستعامر عن تنفيذه يف بالدنا من حيث إبعادُ  جَ نفراً من أبناء العروبة ينفذون بأيدهيم ما عَ
العربية عن التعليم يف اجلامعات اخلاصة واملدارس اخلاصـة واعـتامدُ اإلنكليزيـة مكاهنـا يف 

 بعض دول املرشق العريب والفرنسية مكاهنا يف بعض دول املغرب العريب?
 :ونتساءَل

تمثل لغتنا العربيـة الـرتاثَ العلمـي والفلسـفي ألعـرق احلضـارات املعروفـة يف أمل ت
التاريخ من دون أن تنزل عن سامهتا وأصوهلا? ثم أمل تسهم اللغة العربية يف نقل أفانني العلم 
إىل أوروبا? أمل تنقل رسـائلُ جـابر بـن حيـان يف الكيميـاء والـرازي وابـن سـينا يف الطـب 

ضيات إىل اللغات األوروبية حتى لقد أعيدت طباعةُ كتـاب ابـن سـينا واخلوارزمي يف الريا
 أكثر من عرشين مرة?



 

كيف متكن العلامء األجانب من نقل علومنا العربية يف الطب والكيمياء والرياضـيات 
واجلغرافيا إىل لغاهتم وال تتمكن لغتنا العربية مـن اسـتيعاب املصـطلحات األجنبيـة حتـى 

 ترمى بالتخلف والعقم?
أمل يقم بعض املسترشقني بتدريس املواد العلميـة باللغـة العربيـة مـن أمثـال الـدكتور 
س الكيمياء والنباتَ واجليولوجيا والفلك والطبيعة بالعربية والتـي لـه  كرنيليوس الذي درّ

 فيها مؤلفات أيضاً يف الرياضيات والفلك?
لتأسيس ما يقرب من قرن إىل أمل تعمد اجلامعات السورية منذ تأسيسها وقد مرَّ عىل هذا ا

تدريس مجيع املواد العلمية باللغة العربية, وها هم أوالء خرجيوهـا يتسـلمون أرقـى املناصـب 
العلمية يف اجلامعات األوروبية واألمريكية, ومن عوامل تفوقهم ونجاحهم دراسـتهم بلغـتهم 

 األم كام أشار إىل ذلك بعض األكاديميني األجانب?
مم يف عرصنا احلديث كالصني واليابان إىل ذرا النهضة الصناعية ثم أمل تصل بعض األ

من غري أن تتخىل عن لغاهتا الوطنية? وهل كانت لغاهتا القومية حائالً دون تقدمها العلمـي 
 والصناعي?

ها إىل الوجود رمـزاً  وها هي ذي إرسائيل حتيي لغتها العربية امليتة منذ ألفي عام وتُعيدُ
ا يف حياهتا ويف تعليمها بـدءاً مـن ريـاض األطفـال وانتهـاءً بالدراسـات هلويتها وجتسيداً هل

واخلـرباء األمريكـان يثنـون عـىل التجربـة . العليا, وتعمل يف الوقت نفسه عىل حمو العربيـة
اإلرسائيلية يف التعليم بالعربية أمام مستمعيهم العرب يف الوقت الذي يدعون فيه العربَ إىل 

 .التعليم يف املعاهد واجلامعات واملدارساعتامد اإلنكليزية يف 
وال بدّ من اإلشارة إىل العقلية الصـهيونية جتـاه اللغـة العربيـة ففـي عهـد االنتـداب 
الربيطاين احتج اليعاذر بن هيودا عىل املندوب الربيطاين يف فلسطني ألنه صك نقوداً باللغتني 

 العربية?أين اللغة : اإلنكليزية والعربية, وثار يف وجهه قائالً 
مجعت النقود من األسواق وأعيد صكها جمدداً باللغات الثالث اإلنكليزيـة والعربيـة 

 .والعربية



 

وهو الذي ركز عىل أن فلسطني هي أرض إرسائيـل وقـام بعربنـة الشاخصـات عـىل 
: يقول بـن غوريـون أول رئـيس وزراء إلرسائيـل ١٩٤٨الطرقات وبعد قيام إرسائيل عام 

األسامء العربية بام يف ذلك التالل والوديان والينابيع واختالق أسامء نحن مضطرون إلزالة «
 .»عربية هلا ألسباب تتعلق باهلوية والدولة

 أيتها السيدات, أهيا السادة
إذا كانت اللغة اإلنكليزية جتتاح العامل وحتتل املرتبة األوىل بني اللغات التي تدرس لغة 

 نعرف بلداً واحداً يف غري الوطن العـريب أقـدم أو حتـى ثانية يف خمتلف بالد العامل, ولكننا ال
فكر أو عمل عىل تدريس العلـوم والرياضـيات بغـري لغتـه القوميـة مـن فرنسـا إىل الصـني 

 .إلخ... واليابان والربازيل وكوريا وألبانيا واملجر وفيتنام وإرسائيل
صغرَ حجم بعض الـدول  وال صعوبةَ كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية وال

األوروبية, وال فقر بعض دول آسيا وال شحَ الرتاثيـات يف اللغـة الرتكيـة وال مـواتَ اللغـة 
, كـل ذلـك مل حيـل دون أن تكـون اللغـة القوميـة هـي لغـة  العربية عىل مد عرشين عاماً

 .التدريس يف هذه املواضع
ة عـىل نطـاق السـاحة ونخلص إىل رضورة اختاذ عدد من اإلجراءات العاجلة وامللح

 :القومية, ومنها
تمُّ فكـر مـن : حسم موضوع التعريب بالقرار السيايس امللزم, وكفانا تلكؤاً وتسويفاً ـ ١ ال يَ

ويبقى الفكر العريب ناقصاً وغريباً إذا مل . غري لغة ذاتية له, وال علمَ دون لغة تعبري ذاتية له
عاداً متعددة فهو من حيث البعدُ القـومي يقرأ ويكتب ويفكر فيه بالعربية ألن للتعريب أب

رضورة قومية ألن اللغة مقوم أسايس من مقومات الوحدة, وهو مـن اجلانـب الرتبـوي 
رضورة حياتية وعلمية ألن املرء يفهم بلغته األم أكثر مما يفهم بأي لغة أخر, وهـو مـن 

يمنـة األجنبيـة حيث األمن الثقايف رضورة إليقاظ الوعي بالغزو الفكـري والتبعيـة واهل
املتزايدة, وهو من حيث اإلبداع واالبتكار رضورة لالنتقـال مـن اسـتهالك األشـياء إىل 

 .صنعها وإسباغ الطابع العريب عليها



 

والتعريب ال يعني االنغالقَ املنايف جلوهر احلضارة العربيـة اإلسـالمية, وإنـام حسـنُ 
والعملُ عىل سريورة اللغـة العربيـة يف االختيار من الثقافات األخر إغناء للثقافة العربية, 

دَ هويتـه األصـلية متمثلـة يف  مجيع مناحي احلياة بحيث تتاح للمجتمع أن يتطور دون أن يفقِ
اللغة, وأن يتقبل اجلديدَ دون أن يغرتب فيه, وأن يتقن أبناء األمة اللغاتِ األجنبيةَ إىل جانب 

 .إتقانِ العربية خدمة للتعريب يف الوقت نفسه
دامت دساتري الدول العربية تنص عىل أن اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية يف  وما

الدولة فليلتزم املسؤولون السياسـيون باسـتخدام العربيـة السـليمة يف خطـبهم ومقـاالهتم 
وبياناهتم كي يكونوا قدوة حسنة أمام اآلخرين, وليعمل مجيع أبناء األمة عىل االلتزام أيضـاً 

 .األخر احلريصة عىل لغاهتا القوميةأسوة باألمم احلية 
» النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمـع املعرفـة«ـ التزام الدول العربية تنفيذ مرشوع ٢

الذي تقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر القمة العربية املنعقد يف دمشق عـام 
هـو مرشـوع متكامـل , و٢٠٠٩, ووضعت آليات تنفيذه يف مؤمتر الدوحـة عـام ٢٠٠٨

يتناول مجيع جوانب النهوض باللغة العربية سياسات وخططاً ومنـاهج تربويـة وبحوثـاً 
وإعــدادَ أطــر وتوعيــة لغويــة وزيــادةَ نســبةِ املحتــو الرقمــي بالعربيــة عــىل الشــابكة 

 .»اإلنرتنيت«
يـة وقد التزم القادة العرب تنفيذه بعد أن تم اعتامده وتقديم الشكر للجمهوريـة العرب

 .السورية عىل مبادرهتا اإلجيابية إلطالق هذا املرشوع
ـ االستئناس بخطة العمل الوطنية السورية للتمكني للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتامم ٣

 :بإتقاهنا واالرتقاء هبا
وجوب إيالء اللغة العربية «كان السيّد الرئيس بشار األسد قد أشار يف خطاب القسم إىل 

تارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتاممنا ورعايتنا كي تعيش معنا يف مناهجنـا وإعالمنـا التي ترتبط ب
وتعليمنا, كائناً حياً ينمو ويتطور ويزدهر, ويكون يف املكانـة التـي يسـتحقها جـوهراً النتامئنـا 
القومي, ولكي تكون قادرة عىل االندماج يف سياق التطور العلمـي واملعـريف يف عرصـ العوملـة 



 

لومات, ولتصبح أداة من أدوات التحديث ودرعاً متينـة يف مواجهـة حمـاوالت التغريـب واملع
 .»والتشويش التي تتعرض هلا ثقافتنا

لقد أعطينا يف سورية اللغة العربية كل االهتامم, وتبـوأت «: وتابع السيد الرئيس قائالً 
سـتكاملُ جهودنـا موقعاً رفيعاً يف حياتنا الثقافيـة منـذ وقـت مبكـر, ومطلـوب منـا اليـوم ا

للنهوض هبا, والسيام يف هذه املرحلة التي يتعرض فيها وجودنا القومي ملحـاوالت طمـس 
 .»هويته ومكانته, والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنواناً للتمسك هبذا الوجود ذاته

وأبان السيّد الرئيس أنه عندما تضعف اللغة العربية من السهل أن يضعف أي ارتباط 
 .نا سواء بالنسبة للوطن, بالنسبة للقومية, أو بالنسبة للدين, فهذه األمور ترتبط باللغةآخر ل

الرامي إىل وضع خطة عمل  ٢٠٠٧لعام  ٤وأصدر سيادته القرار اجلمهوري ذا الرقم 
وطنية للتمكني للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبـا, وتقـوم اللجنـة 

خلطة بمتابعة تنفيذ بنودها مع اجلهات املعنية, وتقدم تقارير املتابعة إىل السيدة التي وضعت ا
الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية, وحتظى اللجنة بتوجيهاهتـا 

 .الكريمة
وقد اشتملت اخلطة املوضـوعة عـىل مسـوغات وضـعها فأبانـت أمهيـة اللغـة عامـة, 

غة األم, وحرص اجلمهورية العربية السورية عـىل سـالمة اللغـة األم, ثـم واألمهية القومية لل
وقفت عىل الواقع اللغوي والعوامل املؤثرة يف العملية التعليمية التعلميـة, ويف خـارج نطـاق 
العملية التعليمية التعلمية يف البيئة اخلارجية, كام وقفت عىل سبيل املواجهة, وأبانت ما الـذي 

وزارة الرتبيـة, وزارة التعلـيم العـايل, وزارة الثقافـة, وزارة «عنية القيام بـه ينبغي للجهات امل
اإلعالم, وزارة األوقاف, وزارة الشؤون االجتامعية والعمل, احتـاد الكتـاب العـرب, جممـع 

 .»إلخ... اللغة العربية, اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية, اجلمعيات األهلية والنوادي
 وأخرياً 
ن العروبة ليست رداءً نرتديه ساعة نشاء ونخلعه ساعة نشاء, إهنا قدرنا ولـون أقول إ

عيوننا وحلمنا ودمنا وكياننا, وهي منظومة من القيم, وهي الرابطـة واالنـتامء واهلويـة التـي 



 

تعرب عنها اللغة العربية, ولغتنا العربية هي هوية األمة وذاكرهتا والوطن الروحي هلـا, وهـي 
د عىل نطاق الساحة العربيةحصنها يف الدف د واملوحَّ  .اع عن ثقافتها, والرباط القومي املوحِّ

وإننا يف أمسّ احلاجة يف ظل هذه العوملة املتوحشة إىل تعزيز االنتامء إىل عروبتنا ولغتنـا 
ألنه إذا فَرتَ االنتامء وضعف يتحلل اإلنسان من قيمه ويتخىل عن كثري من دعائم إنسانيته إىل 

يه عـن قوميتـه, والتحلـل مـن االنـتامء سلسـلة متـى بـدأت تالحقـت تأثرياهتـا جانب ختل
 .ومضاعفاهتا, والنتيجة واحدة هي أن خيرسَ اإلنسان نفسه وخترسَ األمة هويتها
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 ∗مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العرص القادم
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 الفصل الثالث
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ربية ومتطلبات العرص القادممستقبل اللغة الع
 

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مستقبل اللغة العربية يف العرصـ القـادم, وأن 
نقف عىل بعض من خصائص هذا العرص وحتدياته, ومن ثمَّ نبـني مـا الـذي تفرضـه علينـا 

 طبيعة العرص جتاه لغتنا ملواجهة التحديات وجتاوز السلبيات?
 لغة العربية?ما مستقبل ال −أوالً 

طرح هذا السؤال يف العقد الثالث من القرن املايض, وأجابت عنه كوكبة من رجاالت 
الفكر, وما يزال هذا السؤال مطروحاً يف أيامنا يف أجـواء تشـري إىل أن ثمـة لغـات تنقـرض 

 حتـذر» اليونسـكو«سنوياً عىل الصعيد العاملي, وأن املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم 
املجتمع الدويل من خطورة انقراض عدد من اللغات األم, األمر الذي دعاهـا إىل ختصـيص 

مـن كـل » فربايـر«اليوم العاملي لالحتفال باللغة األم يف احلادي والعرشين من شهر شـباط 
عام, كي تقوم املجتمعات باحلفاظ عىل لغاهتا عنواناً لشخصياهتا, ورمزاً لذاتياهتا الثقافية, يف 

 .ا اعتمدته املنظمة الدولية من األخذ بالتعدد الثقايف والتنوع اللغويضوء م
وير نفر من املفكرين أن اللغة العربية ستبقى يف املستقبل حمافظة عـىل كياهنـا, ولـن 
تعرف األفول واالنقراض مادام القرآن الكريم حارساً هلا, وحمافظاً عليها, فها هـو ذا جـول 

إن قومـاً «: ذو اخليـال العلمـي, يقـول يف إحـد قصصـه فرن, الكاتب القاص الفرنيسـ,
اخرتقوا باطن الكرة األرضية, وخطر هلم أن يرتكوا هنالك أثراً يـدل عـىل مبلـغ وصـوهلم, 

ملـاذا اخـرتت : فرتكوا هنالك حجراً نقشت عليه عبارة باللغة العربية, وملا سألوا جول فـرن
ألهنا لغة املستقبل, والشك أنه سـيموت : ابأجاللغة العربية من بني اللغات العاملية كافة? 

 .)١(»غريها يف حني تبقى هي حية حتى يُرفع القرآن نفسه

                                                 
 −الفتح مكتبة دار −النارش املكتب اإلسالمي −دراسات يف العربية وتارخيها −حممد اخلرض حسني  )١(



 

إن «: ولقد أشار األديب مصطفى صادق الرافعي إىل هذا األمـر نفسـه عنـدما يقـول
اللغة العربيـة متتـاز عـىل اللغـات كافـة بارتباطهـا باألصـلني العظيمـني اخلالـدين القـرآن 

خيفى أن الكيان اإلنساين قائم عىل القو األدبية, وأصـل هـذه القـو يف  واحلديث, وليس
 .)١(»العامل اإلسالمي هو القرآن, وهو كذلك أصبح من وجوه كثرية كأنه أصل اللغة

ونحا جرب ضومط عضو املجمع العلمي العريب بدمشق واألستاذ يف اجلامعة األمريكيـة 
ابط بني اللغة العربية والقرآن واحلـديث النبـوي, إذ يف بريوت املنحى نفسه يف اإلشارة إىل الرت

يف كل اللغات الراقية هلجـات عاميـة خمتلفـة, ولكـن اللغـة الفصـحى لغـة املعلمـني «: يقول
فلغـة القـرآن  ,واملتعلمني, وهي لغة املدارس واجلرائد والكتب, وإذا بقي اإلسـالم وسـيبقى

ذ عهد الرسول إىل اليـوم أقـو مـن سـائر الكريم واحلديث النبوي وسائر اآلداب العربية من
ولذلك فستبقى هذه اللغة الرشيفة كـام . اللغات األوربية عىل هضم اللهجات العامية املختلفة

  .)٢(»كانت لغة العلم واملتعلمني واألدباء واملتأدبني, ولغة الصحافة واملؤلفني إىل ما شاء اهللا
املرصي قد أكد هـذا الـرتابط يف وكان الشاعر خليل مطران أديب القطرين السوري و

أن  ال تـنسَ «: استمرارية اللغة العربيـة الفصـحى لعالقتهـا بـالقرآن الكـريم عنـدما يقـول
االستمرار يف تعلم الفصحى وتعليمها واالهتامم بتسهيلها وتقريبها وتعميمها هـو أهنـا لغـة 

 .)٣(»!القرآن الرشيف, وكفى هبذا بياناً لقوم مبرصين
دة بمستقبل العربيـة عـىل أبنـاء العربيـة وحـدهم, وإنـام أقـرّ بـذلك ومل تقترص اإلشا

» رترشد كوهتيـل«املستقبل هلا عدد من املسترشقني األجانب, فها هو ذا املسترشق األمريكي 
كان للعربية ماض جميد, ويف مذهبي أنه سيكون هلا مستقبل «: األستاذ يف جامعة كوملبيا يقول

                                                                                                                                            
 .١٤ص ١٩٦٠دمشق   −املطبعة التعاونية يف دمشق

فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنضة الرشق العريب وموقفه إزاء املدنية   )١(
 .٢٩ص ٢٠٠٣دمشق  −منشورات وزارة الثقافة السورية −الغربية

 .٢٤املرجع السابق ص  )٢(
 .١٩املرجع السابق ص  )٣(



 

شعباً له آداب غنية متنوعة كاآلداب العربية, ولغة لينـة مرنـة  إن«: ويعلل ذلك قائالً . »باهر
, اتصل إليه بعـد قـرون طويلـة عـن  ذات مادة, تكاد ال تفنى, ال خيون ماضيه, وال ينبذ إرثاً

 .)١(»آبائه وأجداده
مدير مدرسة املباحث الرشقية األمريكيـة يف » وليم ورل«وذهب املسترشق األمريكي 

أمـا «: فسه يف اإلجابة عن سـؤال مسـتقبل اللغـة العربيـة, إذ يقـولالقدس سابقاً املذهب ن
سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية فاجلواب عليه أن هذه اللغة مل تتقهقر قط فيام مىضـ أمـام 
أي لغة أخر من اللغات التي احتكت هبا, وينتظر أن حتافظ عـىل كياهنـا يف املسـتقبل, كـام 

 .)٢(»حافظت عليه يف املايض
ل رأيه بأن للغة العربية ليناً ومرونة يمكناهنا مـن التكيـف وفقـاً ملقتضـيات هـذا ويعلّ 

العرص, وليس من شك يف أنه متى سنحت هلا الظروف فإهنـا تسـتطيع أن تبلـغ درجـة مـن 
 .الدقة والرقي, متكنها من التعبري عن أسمى األغراض العلمية

اللغة العربية يف املستقبل فإن ثمـة وإذا كانت اآلراء السابقة تتجه إىل تأكيد استمرارية 
» اإلحكـام«يف كتـاب » ابـن حـزم«سنة من سنن الكون يف سقوط اللغة, كان قد أشار إليها 

إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل, بسقوط دولة أهلها ودخول غريهم علـيهم يف «: عندما يقول
مـة وعلومهـا مساكنهم, أو تنقلهم عن ديارهم, واخـتالطهم بغـريهم, فـإنام يقيـد لغـة األ

هم وأمـا مـن تلفـت دولـتهم, وغلـب علـيهم  .وأخبارها قوةُ دولتها, ونشاطُ أهلها وفراغُ
هم, واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل وخدمة أعدائهم, فمضمون منهم موت اخلاطر,  عدوّ
وربام كان ذلك سبباً لذهاب لغـتهم, ونسـيان أنسـاهبم وأخبـارهم, وبيـود علـومهم; هـذا 

 .)٣(»ة, ومعلوم بالعقل والرضورةموجود باملشاهد

                                                 
 .٩السابق ص املرجع  )١(
 .١٥املرجع السابق ص  )٢(
 .٢١مرجع سابق ص −دراسات يف العربية وتارخيها −حممد اخلرض حسني  )٣(



 

والواقع أن ما هو موجود باملشاهدة يدل عىل أن ثمة اسـتبعاداً للعربيـة وهتميشـاً هلـا يف 
العملية التعليمية التعلمية يف معظم جامعات الوطن العريب, إذ إن اللغة الفرنسية هي املهيمنـة 

 .يف جامعات اخلليج العريب يف جامعات املغرب العريب, واللغة اإلنجليزية هي املهيمنة
كام أن إتقـان األجنبيـة رشط للتعيـني يف القطـاع اخلـاص, ويف املؤسسـات اخلدميـة  

 .والسياحية يف أغلب بقاع الوطن العريب, ومل تشتمل رشوط التعيني عىل إتقان اللغة العربية
الـدول وما هو موجود باملشاهدة أيضاً أن ثمة غياباً للعربية عـىل ألسـنة معظـم ممـثيل 

 .العربية يف املحافل الدولية, عىل الرغم من أن العربية معتمدة لغة رسمية يف هذه املحافل
َ نذهب بعيداً فها هي ذي الالفتات واإلعالنات والتسـميات عـىل واجهـات املحـال  وملِ
التجارية تنطق باألجنبية, وها هـم أوالء العـاملون عـىل األرض العربيـة, يتحـدثون بلغـاهتم 

 !.بية, وال يعملون عىل تعلم لغتنا, ماداموا يقضون حاجاهتم ومتطلباهتم يف منأ عنهاوباألجن
وإذا ظلت األمور تسري عىل هذا املنوال فإن مستقبل العربيـة يف خطـر, وال يكفـي أن 
تكون لغة عبادة, بل نريدها لغة احلياة يف مجيع جوانبها وميادينها مادامت اللغة األم والوطن 

دة, وما دامت سامهتا وخصائصـها تؤهلهـا  الروحي لألمة دة واملوحَّ ومستودع تراثها واملوحِّ
لالستمرارية, إال أن من سامت العرص القادم التغري املسـتمر, وتلـك هـي سـمة مـن سـامته 
البارزة, فهل تستجيب العربية خلصائص العرصـ القـادم وتواجـه حتدياتـه? وهنـا البـد أن 

 من ثمَّ كيف يمكـن للعربيـة سامت والتحديات, لنتبنيّ نتعرف بعضاً من تلك اخلصائص وال
 .أن تواجه تلك التحديات حفاظاً عىل بقائها واستمراريتها

 من خصائص العرص القادم −ثانياً 
إن العرص القادم يتسم بسامت متعددة منها أنه عرص التفجر املعـريف والتطـور الرسـيع, 

ني حتى تتضـاعف فإهنـا تتضـاعف يف أيامنـا وإذا كانت املعارف من قبلُ حتتاج إىل مئات السن
خالل شهور, وستستمر عملية التفجر املعـريف يف العرصـ القـادم, وسـتزداد وتـرية تفجرهـا 

, فلقد أشارت إحصاءات املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة  إىل » اليونسكو«ازدياداً عالياً
, وتضاعفت بني ١٥٠٠و ١٠٠٠ , ثم تضاعفت بني١٠٠٠أن املعارف تضاعفت بني امليالد و



 

ثـم بـني  ١٩٤٥و ١٩٠٠, كام تضاعفت بني ١٩٠٠و ١٨٠٠وتضاعفت بني  ١٨٠٠و ١٥٠٠
 .إىل أن وصلت حالياً إىل عدة شهور ١٩٦٨و ١٩٦٠وبعدها بني  ١٩٦٠و ١٩٤٥

وهكذا يتبني أن املدة التي كان يستغرقها التفجر من قبلُ كانت تزيد عىل مئات السنني 
 .ىل أن وصلت إىل أقل من عرش سنوات, ومن ثم إىل عدة شهورثم بدأت تتناقص إ

, ويشهد العرص القادم )التكنولوجيا(ومن سامت العرص القادم أنه عرص العلم والتقانة 
تغرياً مستمراً ومتسارعاً يف جمال التقانة, ومن ذلك أن واجهة املستخدم احلايل يف التقانة قد بدأ 

لقريب واجهات جديدة مصممة للتعامل مع األجهزة النقالـة يف التغري, وستحل يف املستقبل ا
واملـؤرشات,  ,والقـوائم ,واأليقونـات ,خاصة حمل الواجهات احلالية التي تتضـمن النوافـذ

والفيـديو, وسـوف  ,والصـوت ,وحركـات اليـد ,حيث ستحل الواجهات اجلديدة باللمس
. جتميعها يف حلول أكثـر تعقيـداً تتحول التطبيقات إىل تطبيقات أكثر تركيزاً وبساطة, ويمكن 

 .وهذه التغيريات سوف تدفع إىل احلاجة إىل مهارات جديدة لد تصميم واجهة املستخدم
وثمة أجيال جديدة من أنظمـة التحليـل لتوقـع املسـتقبل, وأن ضـخامة البيانـات يف 
. داملستقبل لن تسمح للمستخدمني بوضع مجيع املعلومات املفيدة يف مستودع بيانـات واحـ

وسينشأ نموذج جديد هو مستودعات البيانات املنطقية التي ستسـتقي بياناهتـا مـن مصـادر 
, إن عـىل مسـتو . خمتلفة للمعلومات وستشهد تقانة املعلومات واالتصاالت تطوراً كبـرياً

 .)١(األفكار اإلبداعية, أو فلسفة العمل, أو النامذج التقانية املختلفة
أنـه عرصـ املزاوجـة بـني العلـم والعمـل, والنظريـة  ومن سامت العرص القادم أيضاً 

والتطبيق, وذلك يف خمتلف ميادين املعرفة, كام أنه عرص االتصال الرسيع, وما يرتتـب عليـه 
من إزالة احلواجز بني املجتمعات والتأثر بالتيارات الثقافيـة املعـارصة وبالتيـارات الفكريـة 

متـه السياسـية, واالقتصـادية, واالجتامعيـة, والسياسية اجلاريـة, وأن ثمـة تنـاغامً بـني أنظ

                                                 
جملة املعلوماتية الصادرة عن اجلمعية  −أهم عرش تقانات اسرتاتيجية −املهندس عبد اهللا عيسى  )١(

 .١٩دمشق ص − ٧١العدد −٢٠١٢السنة السابعة كانون الثاين  −العلمية السورية للمعلوماتية



 

 .الخ...والثقافية
ومن سامت العرص أيضاً أنه عرص الدعاية واإلعالن واإلعـالم, وأن الـدول املتقدمـة 
تنفق عىل إعالمها مبالغ طائلـة, وجتنـد خلدمـة أغراضـها وأهـدافها ومرشـوعاهتا أسـاليب 

, وأهنا ت تخذ الديمقراطية وحقوق اإلنسان شعاراً وطرائق مل تكن تعرفها املجتمعات من قبلُ
هلا يف تنفيذ مراميها وأغراضها يف اهليمنة عىل الشعوب املستضعفة وابتزازها, وهي كلمة حق 

 !أريد هبا باطل
ويتسم العرص القادم أيضاً بأنه عرص التغري االجتامعي الرسيع يف العـادات والتقاليـد 

وأن ثمة طغياناً للـامدة فيـه عـىل القـيم الروحيـة, واالجتاهات والقيم االجتامعية واملعنوية, 
 .وطغياناً لقيم االستهالك عىل القيم املعنوية

والبد من اإلشارة أخرياً إىل أن من سامت العرص القادم االبتكار والتجديد, وإذا كنـا 
قد شاهدنا يف هناية العقد األخري من القرن املايض ويف العقد األول من قرننا احلـايل ثـورات 
يف جماالت متعددة واكتشافات علميـة, إن يف السـامء أو يف أغـوار املحيطـات, فـإن العرصـ 

 .القادم سيحمل مفاجآت متعددة يف مجيع جماالت احلياة وامليادين العلمية
 اللغة العربية ومتطلبات مواجهة العرص القادم −ثالثاً 

قنياتـه وال بقـاء فيـه إال ملا كان العرص القادم متغرياً باستمرار, ومتفجـراً بمعارفـه وت
لألقوياء بلغاهتم ومعارفهم, واملهيمنني بثقافتهم وإعالمهم, ومضطرباً بمعايريه وقيمه, كان 
عىل األمة العربية, كي يكون للغتها البقاء واالستمرارية, ومواجهة حتديات هذا العرصـ, أن 

 :تعمل عىل
 : حسم موضوع التعريب − ١

نطاق الساحة العربية, والتلكؤ يف اعـتامد العربيـة إن التسويف يف تطبيق التعريب عىل 
لغة تدريس يف الكليات العلمية يف جامعات الوطن العـريب, أمـر حيتـاج إىل إصـدار القـرار 

غ إطالقاً هلذا الرتيث وذلك التسويف وسـيبقى الفكـر العـريب . السيايس الالزم, إذ ال مسوّ
لعربية, ذلك ألنه ال يتم فكر من غري لغة ذاتية ناقصاً وغريباً إذا مل يقرأ, ويكتب, ويفكر فيه با



 

ولغتنا العربية, بام تتسم به من سامت االشتقاق واملجـاز . له, وال علم دون لغة تعبري ذاتية له
والنحت والتعريب, مهيأة ملواكبة روح العرص, وتعليم علومه كافة هبا, إذ إن ما متتاز به مـن 

هلـا وأسـامئها, جعلهـا تسـتوعب مصـطلحات غزارة االشتقاق, وفيض الترصـيف يف أفعا
جديدة من غري أن تنزل عن أصوهلا وقواعدها ونظامها, ومن ثم يف تعبريهـا عـن حاجـات 

 .)١(العرص ومتطلباته
وال يقترص األمر عىل دراسة العلوم مواد, وإنـام البـد مـن دراسـتها طريقـةً وتفكـرياً 

, مادام العرص هو عرص العلم, ومادامت اللغ  .ة هي وعاء الفكروأسلوباً
 : وضع قوانني حلامية اللغة العربية −٢

إذا أردنا للغة العربية أن يكون هلا مستقبل باهر ومكانة يف العرص القادم فام عىل الدول 
, كـام للـوطن  العربية كافة إال أن تصدر القوانني حلاميـة اللغـة العربيـة, إذ إن للغـة حـدوداً

فـإذا مل يكـن اإلحسـاس . , وجتـاوزات املعتـدينحدود, البد من محايتها من عبث العـابثني
باالنتامء والوعي اللغوي متوفرين لد الفرد, واستهان بلغته األم, وكان عاقاً جتاههـا, فـإن 
القوانني الرادعة هي التي تضع حداً هلذه الرشحية من أبناء األمة, عىل أن تطبق هذه القوانني 

 .بية يف املحافل الدوليةعىل األرض العربية, وعىل ممثيل الدول العر
  :اعتامد مبدأ التعلم الذايت −٣

. غني عن البيان أن طبيعة العرص القادم التفجر املعريف والتطور الرسيع يف جمال التقانة
وملا كانت املدارس واجلامعات تزود الدارسني بأساسـيات املعرفـة ومفاتيحهـا فقـط, كـان 

ملعريف, أن يعتمدوا عـىل أنفسـهم يف تلـك عليهم كي يظلوا مواكبني روح العرص يف تفجره ا
املواكبة, وال يمكنهم االعتامد عىل أنفسهم إال إذا كانوا مـزودين بمهـارات الـتعلم الـذايت, 

 .الذي هو أساس للتعلم املستمر مد احلياة

                                                 
وزارة  −اهليئة العامة السورية للكتاب −اللغة العربية وحتديات العرص − الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

 .٩١ص ٢٠٠٨دمشق  −الثقافة



 

ويتجىل هذا الـتعلم الـذايت يف البحـث عـن مصـادر املعرفـة يف املوسـوعات ودوائـر 
وتعـد . ملعاجم, إن يف جمال التخصص, أو يف جمال الثقافة العامـةاملعارف وأمهات الكتب وا

املطالعة احلرة سبيالً لزيادة املعرفـة, وسـعة االطـالع, وزيـادة اخلـربات, كـام أن التقنيـات 
الرتبوية تسـاعد البـاحثني يف بحـثهم, وتـوفر هلـم البيانـات واملعلومـات إن هـم أحسـنوا 

 .ة جمتمعهماستخدامها, ووظّفوا معلوماهتم يف تنمي
 : استخدام التقانات احلديثة −٤

تؤدي التقانات احلديثة دوراً أساسياً يف مواجهة العربية ملتطلبات العرص, والبـد مـن 
توظيف التقانة يف خدمة اللغة العربيـة ويف جمـاالت تعليمهـا وتعلمهـا, إذ إن هـذه التقانـة 

مت اآلالت التعليمية وأساليب التعلم الذايت باستخدام معا مل اللغات واملعامل املصغرة قدّ
والصور واألفالم وأجهزة العرض احلديثـة والتلفزيـون التعليمـي واحلواسـيب والشـابكة 

, وبذلك أصبحت الفرصة مواتية يف املجال التعليمـي لتفريـد التعلـيم, بحيـث )اإلنرتنت(
هـداف يتعلم كل متعلم وفق استعداداته, ورسعته اخلاصـة, وميولـه واهتامماتـه, حتقيقـاً أل

 .التعلم الذايت, والتعلم املستمر, والتعلم من أجل اإلتقان
أضحت اللغة هي الوجـود ذاتـه, وأصـبح هـذا ويف عرص العلم والتقانة واملعلوماتية 

: وقديامً قال سقراط جلليسـه). اإلنرتنت(الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي عىل الشابكة 
حتاور عن بعد حتى يراك اآلخرون وتراهم, ومـن أما اليوم فالشعار هو . »تكلم حتى أراك«

: ثم تر ذاتك أنت, وهي بعيدة عنك, ولصيقة القرب منك, يف عرص بات فيه سؤال اهلوية
 .)١(من أنا? ومن نحن? مطروحاً بشدة عىل أوسع نطاق

وغني عن البيان أن نسبة ما هو متوفر عىل الشابكة بالعربية إنام هي نسبة ضـئيلة, وأن 
العرص القادم تقتيض رفع هـذه النسـبة إذا أراد أصـحاب هـذه اللغـة اسـتمرارية متطلبات 

 .لغتهم, واحلفاظ عليها, والتمكني هلا يف عرص التقانة
 

                                                 
 .٣٠٦ص ٢٠٠٥الكويت  −عامل املعرفة −الفجوة الرقمية −الدكتور نبيل عيل وناديا حجازي  )١(



 

 :املرونة وتقبل التغيري −٥
وهذا مطلب أسايس من متطلبات العرص القـادم, إذ مادامـت طبيعـة العرصـ القـادم 

 أن يتسـموا باملرونـة يف تقبـل التغـري, فالتشـدد تتسم بالتغري الرسيع كان لزاماً عىل اللغويني
 ,اللغوي من جهة, والتمحل يف استخدام اللغة, والتقعر يف ذلك االستخدام من جهة أخر
ر من اللغة, كام أن التشدد يف وضع األبـدال واملقـابالت لـبعض املصـطلحات  ذلك كله ينفّ

م, أضـحى ال خيـدم اللغـة يف األجنبية التي أصبحت عاملية, وشاعت عىل األلسـنة واألقـال
 .توسعها وانتشارها وشيوعها

وال يقترص األمر عىل التشدد يف االستعامل اللغوي ووضع املصطلحات, وإنام جاوزه 
إىل التشدد يف إلزام املعلمني اعتامد طريقة واحدة يف أداء عملهم التدرييس, وهـذا مـا يعمـل 

اعتامد أسلوب االنتقائية يف الطرائق بحيث ومن هنا كان . عىل تقييدهم وشلّ االبتكار لدهيم
 .تؤخذ إجيابياهتا وتتالىف سلبياهتا, هنجاً يتطلبه العرص القادم

 :العناية بالصناعة املعجمية −٦
وتتجىل هذه العنايـة يف العرصـ القـادم بوضـع معجـامت عامـة جتمـع بـني األصـالة 

ر املعجم الطبي املوحـد, واحلداثة, ووضع معجامت نوعية يف خمتلف ميادين املعرفة عىل غرا
عـىل أن جتـدد . الـخ...واملعجم الفلسفي, واملعجم الرتبوي والنفيس, ومعجـم املعلوماتيـة

مضامني هذه املعاجم باستمرار, وأن تواكب التفجـر املعـريف يف كـل اختصـاص, وعـىل أن 
يف  )التكنولوجيـا(, وأن توظف التقانـة )اإلنرتنت(تنرش تلك املضامني عىل مواقع الشابكة 

 .صناعة تلك املعاجم ويف نرشها والرتويج هلا
 : اعتامد الرتبية يف العمق حتقيقاً لإلبداع واالبتكار −٧

ملا كان العرص القادم هو عرصـ العلـم واالبتكـار كـان عـىل أبنـاء األمـة أن يتـزودوا 
بأساليب التفكري العلمي ملواجهـة مقتضـيات العرصـ, وباملسـتويات املعرفيـة كافـة, حتـى 

 .ا من توظيف املعرفة يف واقع احلياةيتمكنو
وإذا كانت الرتبية التقليدية تعنى باملستو األول من مستويات املعرفة حفظاً وتـذكراً 



 

, فإن الرتبية املعارصة تنتقل بـاملتعلم مـن هـذا املسـتو الـذي يعـد مـن أدنـى  واسرتجاعاً
, بحيـث يكـون املـتعلم املستويات املعرفية إىل مستو الفهم, ومن ثم إىل مسـتو التطبيـق

قادراً عىل تطبيق ما تعلمه يف جماالت جديدة مما جيري يف بيئته وحياته اليومية, وما يعرض له 
 .من مواقف

ومل تتوقف عند هذا املستو, وإنام جاوزتـه إىل مسـتو التحليـل والرتكيـب بحيـث 
رجهـا لـري إىل يكون الدارس قادراً عىل حتليل املواقف التي تعرض له داخل املدرسة وخا

أي حد تراعى فيها األفكار واملبادئ التي تعلمها, مع القدرة عىل ابتكـار أسـاليب جديـدة, 
تتضمن استخدام هـذه املعلومـات, وأخـرياً جيـيء مسـتو احلكـم الـذي يعـد مـن أرفـع 

ويف ضوئه يستطيع الدارس أن يصدر أحكامـاً عـىل املواقـف التـي تعـرض لـه . املستويات
, وجتديداً بمقتىض ما تعلم , واقرتاحاً  .)١(ه نقداً

والرتبية الفعالة هي التي حتقق املستويات السابقة كلها يف العملية التعليمية التعلميـة, 
وتركز عىل الرتبية الناقدة التي متيز بني الغـث والسـمني, يف عرصـ اختلطـت فيـه األوراق, 

كام أهنـا تعمـل يف الوقـت  .واضطربت فيه املعايري, وامتزج السم بالعسل, والزيف باحلقيقة
نفسه عىل تفجري الطاقات اإلبداعية لد الناشئة حتى يتكيفوا مع األوضاع اجلديدة املتغرية 

 .يف عرص, يتميز بكثرة التغريات ورسعتها املذهلة
ولقد وجد أن اإلنسان حيقق ذاتـه يف اإلبـداع, ومـن خـالل اإلبـداع, كـام لـوحظ أن 

بـدافع داخـيل يفـوق يف نوعيتـه وفعاليتـه مجيـع الـدوافع النشاط اإلبـداعي يـزود الناشـئة 
 .اخلارجية, وما النشاط اإلبداعي إال عملية حتليلية أوالً, فرتكيبية ثانياً 

وجتدر اإلشارة إىل أن من األمور التي تؤدي إىل اإلبداع تربية اإلرادة القوية, والـتعلم 
 ., والتفكري املنظومياالكتشايف, والتعلم الذايت, والشك, والتعزيز, والتفاؤل

                                                 
دمشق  −دار الندوة للدراسات والنرش − لرتبية املعارصةيف قضايا ا −الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

 .٣٨ص ١٩٩٢



 

ولقد أشار جربان خليل جربان إىل أن مسـتقبل اللغـة العربيـة يتوقـف عـىل مسـتقبل 
الفكر املبدع, فإن كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل اللغة عظيامً كامضيها, وإن كان غـري 

 .)١(موجود فمستقبلها سيكون كحارض شقيقتيها الرسيانية والعربانية
هي يف األمة عزم دافع إىل «: قوة التي ندعوها قوة االبتكار? فيجيبما هذه ال: ويسأل

أحـالم األمام, هي يف قلبها جوع وعطش وشوق إىل غري املعروف, وهي يف روحها سلسلة 
, ولكنها ال حتقق حلقة من أحد طرفيها إال أضافت حلقة جديدة  تسعى إىل حتقيقها ليالً هناراً

 .يف الطرف اآلخر
النبوغ, ويف اجلامعة احلامسة, وما النبوغ يف األفراد سو القـدرة عـىل وهي يف األفراد 

 .)٢(وضع ميول اجلامعة اخلفية يف أشكال ظاهرة حمسوسة
وير جربان أن خري الوسائل, بل الوسيلة الوحيدة إلحياء اللغة, هي يف قلب الشاعر 

رش, وهو السلك الذي وعىل شفتيه وبني أصابعه, فالشاعر هو الوسيط بني قوة االبتكار والب
. ينقل ما حيدثه عامل النفس إىل عامل البحث, وما يقرره عامل الفكر إىل عـامل احلفـظ والتـدوين

الشاعر أبو اللغة وأمها, تسري حيثام يسري, وتربض أينام يربض, وإذا ما قىض, جلسـت عـىل 
 .قربه باكية منتحبة حتى يمر هبا شاعر آخر, ويأخذ بيدها

وحفـار  ,إذا كان الشاعر أبا اللغـة وأمهـا فاملقلـد ناسـج كفنهـا«: الً ويتابع جربان قائ
, . قربها , وكل مكتشف قوياً كـان أو ضـعيفاً وأعني بالشاعر كل خمرتع كبرياً كان أو صغرياً

أما املقلـد فهـو . وكل من مل يقف متهيباً أمام األيام والليايل فيلسوفاً كان, أو ناطوراً للكروم
, بل يستمد حياته النفسية من معارصيه, ويضع أثوابه الذي ال يكتشف شيئاً  , وال خيتلق أمراً

 .)٣(»املعنوية من رقع, جيزها من أثواب من تقدمه
                                                 

فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنضة الرشق العريب وموقفه إزاء املدنية   )١(
 .٣٧مرجع سابق ص −الغربية

 .٣٨املرجع السابق ص  )٢(
 .٤٥املرجع السابق ص  )٣(



 

 :ومن هنا كانت طبيعة العرص القادم حتتم عىل العربية
 .االهتامم بالقراءة الناقدة  −  أ
اعـة املدرسـية, جملة املدرسة, جملة احلائط, اإلذ«االهتامم باملناشط اللغوية الالصفية   −  ب

ــراء امل ــاء املحــارضات, إج ــدوات, إلق ــد الن ــاءات, عق ــاظرات, احلــوارات واللق ن
 .»الخ...املسابقات

 .الكشف عن املواهب −ج
 .العمل عىل تنمية املوهوبني واملبدعني وتربية اإلبداع −د
 .تكريم الفائزين واملوهوبني واملبدعني يف مجيع املجاالت والفنون األدبية −ه

 :فرد للحياةإعداد ال −٨
ثمة من ير أن أفضل إعداد للفرد إنام هو اإلعداد للحياة? فام املقصود بإعداد الفـرد 
للحياة? إن خصائص العرص القادم حتتم عىل الفـرد أن يكـون قـادراً عـىل فهـم بيئتـه التـي 
يتفاعل معها, والسيطرة عليها, واالنتفاع هبا إىل أقىص حـد ممكـن, حتقيقـاً السـتمرار نمـو 

 .رد, واملجتمع, وازدهار البيئةالف
إال أن إعداد الفرد ال يقترص عىل إعداده للمجتمع فقط, ذلك ألن املجتمع يفهم عادة 
عىل أنه جسم ذو كيان مادي حمسوس, وعالقات مادية حمسوسة, وقيم ماديـة حمسوسـة, أو 

بام فيها من جسـد  أما إعداد الفرد للحياة فذلك ألن احلياة هي الكينونة كلها. نابعة من املادة
واملجتمع يفهم عـادة عـىل أنـه جمتمـع بعينـه, . وروح, ومادة وفكر, ومن أعضاء ووظائف

أما احلياة فهي بغري حـدود, وهـي تيـار مسـتمر يـدخل فيـه . حمدود بحدود الزمان واملكان
املايض واحلارض واملستقبل, وهي تشمل هـذا املجتمـع, وذاك املجتمـع, وكـل جمتمـع, أي 

 .)١(تمع القومي خاصة, واملجتمع اإلنساين بوجه عامتشمل املج
, ودعـوة ماديـة وروحيـة,  وهبذا تكون الدعوة للحياة دعوة قومية ودعوة إنسانية معاً

                                                 
 .٨ص ١٩٦٣بريوت  −دار اآلداب −واألدب االشرتاكية −الدكتور لويس عوض  )١(



 

وتعليم اللغة وتعلمها ينبغي هلام أن حيققا تلك الدعوات لد الفرد . ودعوة اجتامعية وفردية
عىل أن يتم اختيار هذه النصـوص  وذلك من خالل النصوص التي يتفاعل معها الدارسون,

يف ضوء نسقني زماين ومكاين, إذ حيرص يف النسق املكاين عىل االمتداد من الدائرة املحلية إىل 
الدائرة القومية, ومن ثم إىل الدائرة اإلنسانية, بحيث تكتسب املناهج التعلمية مالمح الواقع 

ذلك كله إىل األفق اإلنساين الواسع  املحيل, دون أن تنعزل عن الواقع القومي, ثم تنطلق من
 .)١(ليلتحم بالتجربة اإلنسانية يف قيمها اجلاملية العليا, وإنجازاهتا احلضارية املشرتكة

وإذا أردنا للغتنا العربية أن تستجيب ملتطلبات العرص القادم فإن عىل واضعي املنـاهج 
رة القومية عىل الصعيد العريب, ومنها التعليمية أن ينتقلوا من الدائرة القطرية الضيقة إىل الدائ

إىل الدائرة الواسعة, أال وهي الدائرة العاملية, وأن يطلع املتعلمـون عـىل اآلداب العامليـة, يف 
الوقت الذي يطلعون فيه عىل آداب أمتهم املاضية, واحلارضة, وتوجهاهتا املستقبلية, وذلك 

 .بعد أن أصبح العامل قرية كونية
 :طفولة املبكرة والتعليم األسايسالعناية بلغة ال  −٩

, وطاملا أمهلنا الطفولة املبكـرة »العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر«: طاملا رددنا القول
يف حياة أمتنا مع أن الدراسات والبحوث العلمية أثبتت أن العرص الذهبي الكتساب اللغـة, 

فـإذا أردنـا للعربيـة يف . لطفـلال بل أكثر من لغة, إنام هو يف هذه املرحلة املبكرة من حيـاة ا
العرص القادم أن تشيع وتكتسب فلنعتنِ برياض األطفال والتعليم األسايس, بحيث تكـون 
مربيات الرياض ومعلامت التعليم األسايس ومعلموها عىل درجة كافية وعالية من التأهيـل 

 .والقدوة احلسنة يف ممارسة اللغة
اس يف تعلم اللغة, إذ تتخذ نقطـة انطـالق, وجتدر اإلشارة إىل أن لغة الطفل هي األس

كيف ننطلق منها وهي العامية? إن االنطالق يكون بتصحيح مـا فيهـا مـن : وقد يقول قائل

                                                 
اللغة العربية والتعليم  −استعراض جتربتي عامن واليمن يف تعليم اللغة العربية −الدكتور هناد موسى  )١(

 .٤٠٥ص ٢٠٠٨أبو ظبي  − مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية −رؤية مستقبلية للتطوير



 

حتريف مما حيوهلا من عامية إىل عربية, بحيث يبـذل اجلهـد لتهـذيب هـذه اللهجـة العاميـة, 
سـتعمله مـن األلفـاظ ويزود الطفل بني احلني واآلخر بكلامت عربية صحيحة, ترادف مـا ي

 .العامية, مع مالحظة أن تكون قريبة يف شكلها من عامية الطفل
ويبدو من الوهلة األوىل أن هذا النهج يتعارض مع وجوب طبع النشء عىل العربيـة «

السليمة منذ البداية, ولـيس هنـاك يف الواقـع أي تعـارض, إذ إن املقصـود هـو جعـل لغـة 
بتصحيح ما فيها من حتريف, وهبـذا يتجمـع للطفـل رصـيد  منطلقاً لتعليم العربيةاألطفال 

لفظي من الفصيحة بأيرس السبل, عىل أن يزداد هذا الرصيد بام يدرسه التالميذ من قصـص 
 .)١(»وأناشيد بعد ذلك بالعربية الفصيحة

 :تفصيح العاميات − ١٠
مادامــت العاميــات يف الــوطن العــريب مســتعملة يف التعبــري عــن احلاجــات وتنفيــذ 

لبات, ومادام يف هذه العاميات حيّز من الفصيح, كام أن بعض املفردات العاميـة حتتـاج املتط
إىل تعديل طفيف يف بعض حروفها حتى تعود إليها الفصيحة, كان األمـر يتطلـب تفصـيح 
هذه العاميات واالرتقاء هبا إىل مصاف الفصيحة, ويف ذلـك خدمـة للعربيـة يف مسـتقبلها, 

 .بياً عىل مسرية الفصيحةوينعكس هذا التفصيح إجيا
 :إعداد املعلمني األكفياء − ١١

د مناهج املستو للمعلمني كافة, عىل أن تزوِّ إن طبيعة العرص القادم تستلزم إعداداً رفيع 
التأهيل واإلعداد املعلمني بالتمكن من املادة ومهارات التواصـل بـاللغتني العربيـة واألجنبيـة 

د البيئة التعليمية التعلميـة بمختلـف مصـادر الـتعلم, وأن زوَّ انسجاماً مع طبيعة العرص, وأن تُ 
تكون ثمة مبادرات يقوم هبا املعلمون إلغناء البيئة واستخدام التقانة يف تيسري العملية التعليمية 

 ,وعىل اجلوانب التطبيقيـة ,ز املعلمون عىل ربط املعارف النظرية بالعمليةالتعلمية, وعىل أن يركِّ 

                                                 
دمشق  −مطبوعات جامعة دمشق −اللغة العربيةيف طرائق تدريس  −الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

 .٢٧٨ص ٢٠٠٨



 

يتعلم? وكيف يعتمد عىل ذاته يف اكتساب املعلومات واكتشـافها? وكيـف  وتعليم املتعلم كيف
  )١(يقوم بإنجاز املرشوعات وحل املشكالت? ,يتعلم تعاونياً مع أقرانه ضمن فريق عمل

والبد أن خيضع املعلمـون إىل دورات تدريبيـة مسـتمرة جتديـداً ملعلومـاهتم وأسـاليب 
ولـيس  ,الدورات, وأن يسـتعملها املعلمـون كافـةتعليمهم, عىل أن تستخدم العربية يف تلك 
مادامت اللغة وعاء  وإنام يشمل معلمي املواد كافة, األمر مقترصاً عىل معلمي العربية وحدهم

 .املعرفة يف مجيع ميادينها
 :حرية املعلم − ١٢

, إذا كانت الرتبية التقليدية حتد من حرية املعلمني, وجترب هم عىل التقيد باملناهج مضموناً
فإن الرتبية احلديثة واملستقبلية تـدعوان إىل حريـة املعلـم,  ,وأساليب تقويم ,ائق تدريسيةوطر

فهو حر يف اختيار طريقة التدريس التي يراها مالئمة لتحقيق أهداف درسـه, كـام أنـه حـر يف 
اختيار النصوص األدبية التي يراها مناسبة ملستويات الناشئة الذين يتفاعل معهم, وهو حر يف 

ار أساليب التقويم املالئمة, عىل أن تكون هذه احلرية منظمة ومسؤولة يف إطار األهـداف اختي
 .وتوجهاهتا ,ومنسجمة مع قيم األمة وأصالتها ,العامة للرتبية يف الدولة

 :تفعيل املجامع اللغوية − ١٣
ملا كانت املجامع اللغوية هي املرجعية العليا يف شؤون اللغة العربية كان عليهـا واجـب 

بعة القضايا اللغوية, والعمل عىل كل ما من شأنه محاية اللغة العربية, والعناية هبا, ومعاجلـة متا
 .مشكالهتا, واالهتامم بإتقاهنا, واالرتقاء هبا

وإذا كان التفجر املعريف سمة مـن سـامت العرصـ, وحيمـل هـذا التفجـر مصـطلحات 
تـابع رصـد هـذه املصـطلحات, جديدة يف خمتلف ميادين املعرفة كان عـىل جمـامع اللغـة أن ت

ووضع البديل العريب هلا قبل شيوعها وانتشارها عىل األلسنة واألقالم, ويصبح من الصـعوبة 

                                                 
 − وزارة الثقافة − اهليئة العامة السورية للكتاب − دراسات تربوية −الدكتور حممود أمحد السيّد  )١(

 .٨٤ص ٢٠١٠دمشق 



 

ومن هنا كان البـد مـن تفعيـل عمـل جلـان . بمكان حموها واستعامل البديل العريب املقابل هلا
امع اللغويـة العلميـة جمامع اللغة العربية القائمة يف الوطن العريب, وتفعيـل عمـل احتـاد املجـ

 .العربية يف رسعة البت, والتنسيق, مواكبة ملتطلبات العرص
ومن متطلبات العرص القادم توسيع دائرة املجـامع اللغويـة يف الـوطن العـريب, بحيـث 
يعمل عىل إنشاء جممع لغوي يف كل دولـة عربيـة يضـطلع بـدوره يف احلفـاظ عـىل الفصـيحة 

 .واالرتقاء بواقعها
 :مجعيات التمكني للعربية ومحايتهااإلكثار من  − ١٤

طاملا محّلنا يف كثري من ندواتنا ومؤمتراتنا املجامع اللغوية, أو وزارات الرتبيـة, مسـؤولية 
تدين املستو اللغوي, وطاملا قذفنا الكرة من طـرف إىل آخـر, علـامً بـأن مسـؤولية النهـوض 

ورها يف جمال االرتقاء بـالواقع باللغة هي مسؤولية مجاعية, وعىل مجيع األطراف أن تضطلع بد
 .اللغوي, وأن يكون ثمة تنسيق بينها يف ضوء اسرتاتيجية واحدة متفق عليها

وتؤدي مجعيات التمكني للغة ومحايتها, ومجعيات أصدقاء اللغة العربيـة, دوراً أساسـياً 
دون  يف العناية باللغة, واالهتامم بقضـاياها, والعمـل عـىل سـريورهتا وانتشـارها, واحلـؤول

كام يؤدي العمل التطوعي دوراً هو اآلخر يف احلفاظ عىل اللغة السليمة . التعدي عىل سالمتها
 .يف مرافق املجتمع وقطاعاته

ومن املالحظ أن ثمة تقصرياً يف هذه اجلوانب يف حياتنا املعارصة, إال أن العرصـ القـادم 
إلكثار من مجعيات محاية العربيـة يتطلب منا بغية احلفاظ عىل موقع اللغة الفصيحة ومكانتها, ا

 .وأصدقائها وجلان التمكني هلا, وتفعيل العمل التطوعي خلدمتها
وإذا كنا نر مجعيات حلامية البيئة وأصدقاء هلـا, تعمـل عـىل احلـد مـن تلـوث البيئـة, 
والتخفيف من حدته, فإن التلوث اللغوي يف البيئة جدير, هو اآلخر, بأن تكون لـه مجعيـات, 

 تنقية البيئة االجتامعية من التلوث الفكري, والتلوث اللغوي, بعد أن استرش هذا تعمل عىل
التلوث يف جماالت متعددة, والسيام املجـال اإلعالمـي, وعـىل واجهـات املحـال التجاريـة, 

 .واخلدمية, والسياحية, ويف الالفتات, واإلعالنات



 

نـتامء إىل جانـب عملهـا يف وتقوم هذه اجلمعيات أيضـاً بالتوعيـة اللغويـة, وتعزيـز اال
 .احلفاظ عىل سالمة البيئة االجتامعية من التلوث اللغوي

١٥ − العناية بالرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األخر: 
إن من متطلبات العرص القادم العناية بالرتمجة ألن ثمة قصوراً كبـرياً يف جماالهتـا إن عـىل 

مستو ما يرتجم إىل العربية من اللغات األخـر, أو عىل  ,مستو تكوين املرتمجني وتدريبهم
 .أو ما ينقل من العربية إىل تلك اللغات, أو عىل مستو محاية حقوق املرتمجني

وتالفياً هلذه الثغرات كان البد ملواكبـة العرصـ القـادم مـن وضـع خطـط للرتمجـة عـىل 
يئ لتعريـب التعلـيم يف الصعيدين املحيل القطري والقومي, والعمل عىل ترمجة األعامل التي هت

اجلامعات واملعاهد العلمية, وتوفري ما حيتاج إليـه املدرسـون والطـالب يف خمتلـف املجـاالت 
والرسـائل  ,والبحـوث ,والتقانيـة ,واألكاديميـة ,والتخصصات, وترمجة الدوريات الصـحية

 .متشياً مع تدريس العلوم والتقانة باللغة العربية ,اجلامعية
برامج «رمجة املزيد من الربامج التلفزية التي تعمل عىل زيادة ثقافة املجتمع والبد أيضاً من ت

ار وأرسار كونيـة, وأرس ,وأعـامل إنسـانية ,وتعـاون اجتامعـي ,وتوجيـه أرسي ,وصـحية ,طبية
وترمجة األفالم واملسلسالت التلفزية املناسبة, واملزيـد مـن بـرامج املعلوماتيـة . »الخ...الصناعة

 .)١(رشات, والكراسات امللحقة باألجهزة, واألدوات, واملواد املستوردةوأنظمتها, والن
وإذا كان العرص القادم يتطلب الرتمجة إىل اللغـة العربيـة فإنـه يتطلـب أيضـاً تعريـف 
اآلخرين من أبناء اللغات األخـر باحلضـارة العربيـة, ومـا أسـهم بـه العـرب يف مسـرية 

القيم اإلنسانية يف الثقافة العربية, وإطالع اآلخرين  احلضارة اإلنسانية, والبد من نرش روائع
وتلك هـي . عليها ملواجهة سريورة القيم املادية وانحسار القيم املعنوية واإلنسانية من العامل

مسؤولية أبناء األمة العربية, ولكم هم مقرصون يف هذا املجال إىل جانب تقصريهم يف ترمجة 
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 .١٠٤ص ٢٠١٠دمشق  −ثقافة السوريةال



 

 !ةثمرات العقول العاملية إىل العربي
 :االهتامم بتعليم اللغات األجنبية − ١٦

إن العناية بالرتمجة إىل العربية, ومنها إىل اللغـات األخـر, تسـتلزم االهـتامم بتعلـيم 
اللغات األجنبية, ألن إتقان اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة العربية يسهم أيام إسـهام 

م, وحيقـق الـربط الوثيـق بـني يف إغناء اللغة العربيـة, وينسـجم ومقتضـيات العرصـ القـاد
, إذ من األمهية بمكان تعلم اللغات احلية لتعرف منجـزات  األهداف القومية واإلنسانية معاً
التقدم اإلنساين, دون أن يعني هذا إمهال لغتنا القومية, أو يكون مـدعاة للشـعور بالدونيـة 

 .جتاه اآلخرين
متكني اللغـة األجنبيـة, فاحلاجـة  وإن الدعوة إىل متكني العربية يف املستقبل ليست ضد

إىل إتقان لغة أجنبية عاملية أو أكثر من لغة هي رضورة ثقافية ومطلب حضاري أسايس لكل 
, ليبقـى عـىل  , أو صـناعياً , أو خبرياً زراعياً مثقف عريب أو غري عريب, مهندساً كان, أو طبيباً

آخـر مـا توصـل إليـه اتصال بمنجزات الركب العلمي يف جمال اختصاصه, والوقوف عـىل 
 .)١(نظراؤه يف العامل من حوله

تلك هي بعض اإلجراءات ملواجهة حتديات العرص القـادم, ولسـنا يف جمـال احلرصـ, 
وإنام هي بنود قليلة من اإلجراءات, وغيض من فيض, مما ينبغـي لنـا عملـه جتـاه االرتقـاء 

ب عملـه كثـري وكثـري, ومـاال وما من ريب يف أن ما جي. بواقع لغتنا العربية يف العرص القادم
املكانـة اجلـديرة » العربية الفصيحة«يدرك كلُّه ال يرتك جلُّه, وكلنا أمل يف أن تتبوأ لغتنا األم 

هبا يف مستقبل األيام, وأن يتوفر خلدمتها أبناء بررة, ألهنا اليشء الوحيد الذي بقي يف أيـدينا 
 :رمحه اهللاعىل حدّ تعبري أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليايف 

 نصوهنا بسواد القلب واهلـدب   مل يبقَ يشء بأيدينا سـو لغـة

                                                 
 .١٠٥املرجع السابق ص  )١(
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 الفصل الرابع
 مشكالت اللغة العربية

 

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نشري إىل النظرة املعارصة إىل اللغة عىل أهنا منظومة, 
 .وإىل تبيان املشكالت التي تواجه اللغة العربية يف ضوء املفهوم املنظومي الشامل إىل اللغة

 لةاللغة منظومة ووحدة متكام −أوالً 
, System مـةمنظومن االجتاهات الرتبوية املعارصة النظر إىل اللغة عىل أهنا نظـام أو 

وأن النظام يتكون من عنارص أو مكونات, وأن هذه املكونـات تتبـادل التـأثري والتـأثر فـيام 
بينها, بحيث إن كالً منها يؤثر يف غريه ويتأثر بـه, وأن ثمـة عوامـل خارجيـة تـؤثر يف هـذه 

 .لداخليةاملكونات ا
) البيولوجيـا(من علـوم احليـاة » نظام«ولقد استعارت الرتبية املعارصة هذا املصطلح 

التي هتتم بدراسة النظم أو األجهزة التي يتكون منها جسم الكائن احلي, ويطلـق عـىل كـل 
ــا اســم  ــاز«منه ــاك النظــام اهلضــمي, والنظــام التنفيســ, والنظــام »نظــام«أو » جه , فهن

 .الخ..العصبي
 :دراسة كل نظام يركز االهتامم عىل أمور ثالثة أساسية وهيويف 

 مكونات هذا النظام −١
 العالقات الوطيدة التي تربط بني هذه املكونات −٢
العوامل اخلارجية التي تؤثر يف هذا النظام, وتربطه بغريه من النظم األخر يف إطار  −٣

 .نظام أكثر شموالً واتساعاً 
فـروع اللغـة أجـزاء لكـل, تتكامـل لتـؤدي  ويف ضوء هذا املفهوم املنظومي أضحت

وظيفة التواصل اللغوي, ويعد النظر إىل كل فرع عـىل أنـه غايـة يف حـد ذاتـه مشـكلة مـن 
وإذا كانت املهارات اللغوية تتمثل يف املحادثة واالسـتامع والقـراءة . مشكالت اللغة العربية



 

) املحادثة والكتابـة(ات اإلرسال والكتابة, فإن النظرة النظامية تر أن ثمة تكامالً بني مهار
 ).االستامع والقراءة(ومهارات االستقبال 

ولقد أثبتت األبحاث أن مهارات االستامع واملحادثة ذات أمهية قصو يف البدء بتعلـيم 
 .القراءة, كام أن هنالك صلة كبرية بني الكفاية يف االستامع واملحادثة والكفاية يف تعليم القراءة

ب مهارات االستامع واملحادثة معرفة معاين املفردات كام تتطلب الكتابة وباملقابل تتطل
معرفة مبادئ اإلمالء وجودة اخلط, وما املهـارات اللغويـة املتمثلـة يف املحادثـة واالسـتامع 

 .والقراءة والكتابة إال وسائل لغاية هامة هي التواصل اللغوي
 املحادثـة والتحصـيل القرائـي وثمة أبحاث أثبتت العالقة القوية بـني نمـو الدقـة يف

املتنوع الذي يعطي بدوره مدداً قوياً للقدرة عىل املحادثة, كـام أن ثمـة عالقـة بـني املحادثـة 
واالستامع والكتابة فيام بعد, إذ إن املحادثة تعد أساسـاً فعـاالً يف إغنـاء الكتابـة, وغالبـاً مـا 

كر اآلخرين وآرائهم, فيحتفظ هبا وتؤثر يف يكون املستمع اجليّد كاتباً جيّداً ألنه يستفيد من ف
 .ثقافته ويف أسلوبه وكتابته

وهذه النظرة الكلية إىل اللغة تتطلب حتقيق التوازن واالنسجام بني مهاراهتا وفروعها, 
إذ من اخلطأ أن يكون االهتامم منصباً عىل جانب واحد عىل أنـه غايـة, وعـىل حسـاب بقيـة 

, فالقواعد اإلمالئية وسيلة  اجلوانب, ذلك ألن فروع العربية ترتبط فيام بينها ارتباطاً عضوياً
لصحة الكتابة من اخلطأ, والقواعد النحوية وسيلة لتقويم القلـم واللسـان مـن االعوجـاج 
والزلل, والقراءة والنصوص وسيلتان لزيادة الثروة اللفظية ومـد القـارئ بـالفكر واملعـاين 

ستمدة من تفاعله مـع املقـروء, ومـن ثـمّ اإلفـادة منـه واحلس اجلاميل والقيم واالجتاهات امل
 .وتوظيفه يف مواقف التعبري والتواصل اللغوي شفاهياً كان أو كتابياً 

وإذا كان غياب املفهوم املنظومي للغة يعد مشكلة فإن هذا الغياب مل يكن مقترصاً عىل 
لغة نظاماً فإن النحـو أيضـاً اللغة ككل, وإنام كان يتجىل يف بنية اللغة الداخلية, فإذا كانت ال

هو نظام فرعي من ضمن األنظمة اللغوية, وكان مفهـوم القواعـد النحويـة يضـيق أحيانـاً 
ليقترص عىل ضبط أواخر الكالم, ويتسع أحياناً أخر ليشمل بنية الكلمـة ممـا نطلـق عليـه 



 

والبنيـة  أما املفهوم املنظومي احلديث للنحو فال يقترص عىل ضبط أواخر الكلـامت. الرصف
الداخلية للكلمة, وما يطرأ عليها من تغيريات يف أحواهلـا كافـة, وإنـام جتـاوز هـذا املفهـوم 
ليشتمل الرتاكيب اللغوية وبنى اجلمل الفرعية واألساسية, واألصوات واملعاين, فهذه كلها 

 .أجزاء من مكونات النحو أيضاً 
ظام ومكوناهتـا مـن أنظمـة فرعيـة وتعد ضبابية املفاهيم يف النظرة إىل اللغة عىل أهنا ن

مشكلة أساسية من مشكالت اللغة العربية, إال أن تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة للعـام 
 :أشار إىل أن مشكالت اللغة العربية يف وقتنا الراهن تتجىل يف ٢٠٠٣
 .عدم توفر سياسة لغوية عىل املستو القومي −١
 .وضعف التنسيق بينها ضمور سلطات املجامع اللغوية وقلة مواردها −٢
 .تعثر عملية التعريب والقصور يف حركات الرتمجة يف امليادين العلمية واإلنسانية احلديثة −٣
 مجود التنظري اللغوي −٤
 .قصور الوعي بدور اللغة يف تنمية املجتمع احلديث −٥
 ).الفصحى والعامية(مشكالت ثنائية اللغة  −٦
 .غياب الرؤية الواضحة إلصالح اللغة −٧

ير أيضاً إىل أن املشكالت السابقة تؤدي إىل استبعاد الثقافة العربية والذي وأشار التقر
 )١( .يؤدي بدوره إىل استبعاد يف كل مناحي احلياة املختلفة سياسياً واقتصادياً واجتامعياً 

ويف مرشوع إنقاذ اللغة العربية الذي اعتمدته مؤسسة الفكر العريب رصد للتحـديات 
 :بية, وتبني أن هذه التحديات تتجىل يفالتي تواجهها اللغة العر

 .يف واقعنا العريب) العامية(سيطرة اللهجات املتداولة  −١
 .عدم وجود آليات فعالة لنرش الفصحى ودعمها −٢

                                                 
 .٢٠٠٣ −تقرير التنمية اإلنسانية العربية )١(



 

انحصار استخدام الفصيحة يف قلة من النخبة املتخصصة التي هتـتم هبـا مـن أجـل  −٣
 .املعيشة عىل أهنا وظيفة

ا يف البالد العربية, واجتهاد كل قطـر عـريب عدم وجود توحيد للمقررات وحمتوياهت −٤
 .عىل حدة بوضع هذه املقررات

تدين اإلعداد األكاديمي واملهني ملعلمي اللغة العربية ومعلامهتا وبخاصة يف التعلـيم  −٥
 .العام, واالكتفاء بإعدادهم ختصصاً ال تأهيالً مهنياً 

 )١( .ناً باالستخفافالنظر إىل املتحدث بالفصحى أحياناً بيشء من الريبة, وأحيا −٦
بيدَ أن املشكالت التي أشار إليها كل من تقرير التنمية اإلنسانية العربية ومرشوع إنقاذ 
اللغة العربية ليسـت إال جوانـب مـن املشـكالت التـي تواجههـا لغتنـا العربيـة يف حياتنـا 

 .?)العربية الفصيحة(املعارصة, فام املشكالت املعارصة التي تعانيها لغتنا األم 
 مشكالت اللغة العربية −ثانياً 

لو ألقينا نظرة عىل مشكالت اللغـة العربيـة يف ضـوء املفهـوم املنظـومي الشـامل فإننـا 
البعد احلضاري, والبعد السيايس, : نالحظ أن أغلب هذه املشكالت تتمثل يف أربعة أبعاد هي

 .من هذه األبعادوفيام ييل فكرة موجزة عن كل بعد . والبعد الرتبوي, والبعد االجتامعي
ملا كانت اللغة ترافـق األحيـاء الـذين يتكلموهنـا, : املشكالت ذات البعد احلضاري −١

تقو بقوهتم وتضعف بضعفهم, وكان جمتمعنا العريب يسعى إىل التوجه نحو جمتمع 
املعرفة ألن ثمة فجوة رقمية بينه وبني هذا املجتمع الذي تسيطر عليه األمـم القويـة 

ملعرفة قوة, كانت حالة االنتقال مـن املجتمـع التقليـدي إىل جمتمـع انطالقاً من أن ا
املعرفة عرب استثامر تقانة املعلومات واالتصاالت ما تـزال تـراوح يف مكاهنـا, ذلـك 
ألن اخلطوات التي نفذهتا مؤسساتنا الستثامر التقانات احلديثـة اعتمـدت أسـلوب 

ني واالنـتامء إىل الذهنيـة األوامر من دون األخذ باحلسبان موضـوع اجلمـود الـذه

                                                 
 .٢٠٠٣بريوت  −مرشوع إنقاذ اللغة العربية −مؤسسة الفكر العريب )١(



 

التقليدية, فبقي القرار مقحامً عىل الواقع, وهو ما شكل نوعاً من مقاومة التغيري بردة 
فعل ال إرادية, فاختفت املبادرة, وضاعت مالمـح اإلبـداع, وحتـول االسـتثامر إىل 

 .حالة استهالكية
ىل عـاتق املهندسـني وجتدر اإلشارة إىل أن مهمة االنتقال إىل جمتمع املعرفـة ألقيـت عـ

والفنيني متجاهلة األبعاد االجتامعية والنفسية والتأهيلية, فتحولت إىل جمـرد حالـة تقنيـة ال 
 .غري, وتغيري الذهنية التقليدية يتطلب منهجاً متكامالً ال يقترص عىل التقنيني

ائج إن جمتمعنا العريب يف حالة رجوع حقيقي للتغيري الذي يضمن االنتقال إىل حتقيق نت
أفضل, واستثامر املوارد بالشكل األمثل, وهذا يتطلب وجود منهجية متكاملة لكرسـ حالـة 
اجلمود, إذ ال يمكن االنتقال إىل جمتمع املعرفة مـا مل يكـن ثمـة خـروج مـن حالـة التقوقـع 

  )١(: واجلمود إىل التحيل بفكر عرص املعلومات وجمتمع املعرفة, ويتسم هذا الفكر بأنه

الفكر اخلطي هو ذلك الفكر الـذي أفرزتـه طبيعـة تقانـة الطباعـة  :فكر غري خطي −١
حيث يسري يف هيئة سلسلة متدرجة, يف حني أن فكر عرص املعلومات يسري يف طابع 
غري خطي بام له من إمكانات مثل حلقات التشعب النيص التي تسمح بالتنقل احلر, 

 .والقفز فوق اخلطية من أي موضع يف النص وإليه
فالفكر الثنائي هو فكر بني ثنائيات مثل الذاتية واملوضوعية, العلوم : نائيفكر غري ث −٢

والفنون, املثالية واملادية, يف حني أن فكر عرص املعلومات هو فكر جيمـع مسـارات 
, وحيطم الثنائيات الراسخة  .عديدة ومتنوعة معاً

أرس التخصـص, يف حـني أن عرصـ  −نحـن العـرب −فامزلنا: فكر غري ختصيص −٣
علومات يدعونا إىل عبـور التخصـص والقفـز فوقـه, وذلـك مـن أجـل حتطـيم امل

                                                 
املؤمتر الوطني األول لصناعة املحتو  −قل املعرفة يف الوطن العريباإلنرتنت ون −الدكتور نبيل عيل )١(

 .٢٠٠٩ −)يونيو(حزيران  −الرقمي العريب بدمشق



 

احلواجز املعرفية, وذلك يتطلب مستو أعىل مـن التجريـد, والـدعوة إىل تالقـي 
 .التخصصات وتالقحها

وإذا كانت ثمة هوة بني املجتمع العريب وجمتمع املعرفة فإن ذلـك انعكـس سـلباً عـىل 
فقة ألبنـاء املجتمـع الـذي يتكلمهـا نفسـه, فألفينـا أن مـن واقع اللغة العربية, مادامت مرا

 :مشكالت اللغة العربية ذات البعد احلضاري
وهو أحـد التحـديات التـي تواجههـا اللغـة : تعدد مواصفات حمارف اللغة العربية  −  أ

, إذ إن اللغـة )اإلنرتنـت(العربية يف ميدان املعلوماتيـة واسـتخدامها عـىل الشـابكة 
رتبة اخلامسة يف العامل من حيـث عـدد املتكلمـني األصـليني هبـا أو العربية تأيت يف امل

األصليني والثانويني, فهي جتيء قبل الفرنسية واألملانية واليابانية واإليطاليـة, ومـع 
, ومل يتحقـق  ذلك فقد اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغـات, وفرضـت رسـمياً

, وهذه احلال هي نفسـها يف كـل املواصـفات ا ألخـر السـتعامل اللغـة ذلك عربياً
 )١( .العربية يف مجيع التطبيقات املكتوبة واملحكية

ويف البحـث يف ) اإلنرتنـت(وإن تعدد املواصـفات يـؤدي إىل إشـكاالت يف الشـابكة 
قواعد املعطيات ويف اإلعالم, ويسبب العديد من اإلشكاالت يف جمـاالت تعـرف احلـروف 

الرصيف, واملدقق النحوي, ويف التحليل والرتكيب, العربية, ولد املدقق اإلمالئي, واملدقق 
 .وتوليد النص اآليل, والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم وتركيبه, والفهم اآليل للنص

لقد صارت مساحة املحتو : )اإلنرتنت(ضآلة نسبة حضور العربية عىل الشابكة    −  ب
وصارت تشكل كامً يف العامل بحجم هذا العامل وحاجاته, ) اإلنرتنت(عىل الشابكة 

مذهالً من املعلومات يف حقول املعرفة املختلفة من العلوم اإلنسانية والعلوم 
التطبيقية والبحثية وشؤون االقتصاد واملال والطب واهلندسة والسياسة, وهي 
منظمة يف بنوك معلومات ومواقع جامعات ورشكات ومراكز بحوث, وأكثرها 

                                                 
 .٢٠ص ٢٠٠٦جممع اللغة العربية بدمشق  − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور حممد مرايايت )١(



 

% أما العربية فنصيبها ٧٠سبة هذه اللغة عىل مصوغ باللغة اإلنجليزية, إذ تزيد ن
٢−١.٥%. 

ومن الشواهد عىل ضآلة نسبة حضور العربية عىل الشابكة أن حمتو املوسوعة العربية 
احلرة من حيث احلجم ال املضمون يامثل تقريباً ربع حمتو مقابلتها السويدية, علامً بأن 

 ٣٠٠أن متكلمي العربية يزيدون عىل  متكلمي السويدية ال يزيد عىل تسعة ماليني يف حني
كان عدد املقاالت املنشورة عىل املوسوعة العربية احلرة  ٢٠٠٩مليون, ويف مطلع عام 

, ويف اللغة السويدية  ٧٧.٠٠٠  )١( .مقال ٢٩٠.٠٠٠مقال تقريباً
املفهرسة من قبل حمركات ) الويب(وثمة إحصاءات تشري إىل أن عدد صفحات 

املفهرسة من ) ويب العربية(ليار صفحة, ويقدر عدد صفحات م ٧٠البحث يقدر بنحو 
إىل ) ويب العربية(مليون صفحة, فتكون عدد صفحات  ٧٥٠قبل حمركات البحث بنحو 

 )٢( .٢٠٠٩يف منتصف عام  ٠.٩٣بنحو ) الويب(إمجايل صفحات 
رف فإن وعىل الرغم من أن اللغة األم تشكل األداة األهم يف تداول املعلومات وتوليد املعا

اخلطر عىل اللغة العربية يأيت من هتميشها تدرجيياً عىل أهنا لغة عمل وتواصل, ومن ضعف 
 )٣( .األدوات املعلوماتية األساسية ملعاجلة اللغة العربية, وما هو متوفر منها حالياً ال يلبي احلاجات

املوارد وجتدر اإلشارة إىل أن صناعة املحتو يف الوطن العريب ليس سببه عدم توفر 
املادية أو قلة املواهب أو عدم توفر األسواق, بل يرجع التخلف إىل عدم وجود السياسات 
والرؤية املستقبلية وضعف صناعة املحتو, وضعف جهود البحث والتطوير يف استخدام 

                                                 
املؤمتر الوطني األول  −صورة حلقيقة −لعريباملحتو الرقمي ا −الدكتور نور الدين شيخ عبيد )١(

 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −لصناعة املحتو الرقمي العريب
املؤمتر الوطني  −النمو واألمهية االقتصادية −املحتو الرقمي العريب − الدكتور عبد القادر الكاميل )٢(
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 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −املحتو الرقمي العريب



 

اللغة العربية, وتطوير أدواهتا احلاسوبية, وضعف البيئة التمكينية ملسامهة القطاع اخلاص يف 
 .املحتو, وضمور العرض, وضعف الطلب صناعة

, ويف إبعاد اللغة  ومن املالحظ أن ثمة قصوراً يف توظيف التقانة واستنبات العلم عربياً
العربية عن حركة التطور والتقدم العلمي يف اجلامعات العربية التي تقترص يف كثري منها عىل 

القيمة األكاديمية يف العلوم الدقيقة  اآلداب والعلوم اإلنسانية, مما أد إىل قلة املراجع ذات
والطبية والتقانات التي تقود حداثة اليوم, وما بعد احلداثة التي تتصدرها اليوم تقانة 
 .االتصاالت واملعلوماتية, والتقانة احليوية, واهلندسة اجلينية, واالكتشافات املتالحقة للفضاء

 : ملعريفالبطء يف مواكبة املستجدات العاملية والتفجر ا −ج
ومن مشكالت اللغة العربية يف هذا املجال أن ثمة تفجراً معرفياً يف العامل املعارص, 

, ووفرة يف املصطلحات, وظهور )التكنولوجيا(وأن ثمة تقدماً هائالً يف ميدان التقانة 
منظامت عاملية متعددة ورشكات متعددة اجلنسيات, إال أن الواقع العريب يدل داللة 

لقصور يف مواكبة املستجدات عىل النطاق العاملي, واملصطلحات املتفجرة واضحة عىل ا
 .يف خمتلف امليادين

إذا كان ثمة قصور يف الواقع العريب يف مواكبة املستجدات : القصور يف توظيف الرتاث − د
عىل النطاق العاملي واملصطلحات املتفجرة يف خمتلف امليادين فإن ثمة قصوراً هو اآلخر 

العريب الواسع بميادينه املختلفة وعلومه املتفاوتة, إذ إن ثمة فتوراً واضحاً بني  مع الرتاث
تلك العلوم وامليادين وأمثاهلا يف العرص احلارض, ففي الرتاث اللغوي الذي خلّفه لنا 

 .سلفنا زاد وظيفي حي يوظف يف حياتنا املعارصة وتوجهنا املستقبيل
ا يف بناء حارضها, ولنا يف ماضينا اللغوي واألمم احلية توظف اإلجيايب من ماضيه

كنوز ما تزال نموذجاً يف املنحى الوظيفي كالرضوري يف صناعة النحو البن رشد, وعلم 
األصوات عند سيبويه وابن جني, والبنية اللغوية عند اجلرجاين, وعلوم اللسان عند 

 .الخ...البريوين وابن خلدون, وآلية اكتساب اللغة عند ابن خلدون



 

وإذا كنا نعتز يف ماضينا : البطء يف حركة الرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األخر −ه
بألق الرتمجة إىل اللغة العربية إبان العرص العبايس فإن أمتنا العربية يف واقعها احلايل تعاين 
مشكلة حادة يف عملية الرتمجة, إذ تشري إحصاءات اليونسكو املتعلقة بمسار الرتمجة يف 
العامل إىل أن ما نقل إىل اللغة العربية خالل العقود الثالثة املاضية ال يزيد عىل ما نقل إىل 
اللغة الليتوانية يف الفرتة نفسها, وعدد سكاهنا ال يتجاوز أربعة ماليني من الناطقني هبا, 

% من سكان البرشية, ويشغل ٥مليون نسمة أي  ٣٠٠مع أن الناطقني بالعربية يزيد عىل 
 .% من مساحة كوكب األرض١٠طن العريب الو

من املالحظ أن ثمة خلالً بني : التباين بني رشحيتني يف املجتمع العريب جتاه التعريب − و 
جمموعتني يف املجتمع العريب الواحد ويف البلد الواحد, يقال عن األوىل إهنا يف غربة 

لت كل جمموعة متمسكة معرفية, ويقال عن الثانية إهنا يف غربة عن االنتامء, وإذا ظ
بمنهجها فإن يف ذلك انعكاساً سلبياً عىل اللغة العربية, إذ البد من تعزيز االنتامء إىل لغتنا 

, رمز كياننا القومي, وعنوان شخصيتنا العربية, ولغة قرآننا )العربية الفصيحة(األم 
األمم األخر الكريم, وتراثنا احلضاري, ويف الوقت نفسه البد من االطالع عىل ثقافات 

 .والتمكن من لغاهتا احلية, ألن يف ذلك إغناء للغة العربية
من متطلبات العرص الذي نحيا حتت ظالله أن يتسم املرء : اجلمود والتشدد اللغوي − ز

والذي نالحظه عىل نطاق الساحة القومية أن نفراً من اللغويني يظنون . باملرونة يف التفكري
للغة, فال يقبلون بأي تيسري, وحيولون دون أي جتديد,  أن يف تشددهم اللغوي محاية

رون الناس من اللغة . وينظرون إىل الرتاث بكل ما فيه نظرة القداسة وهم بعملهم هذا ينفّ
من كثرة ما يقولون هذا خطأ, فبات الناس خيافون من النطق عىل حدّ تعبري املجمعي 

 .املرحوم الدكتور حممد كامل حسني
 :قمتُ هبا من قبلُ كنت أسأل املتخصصني يف اللغة ويف دراسة علمية

ما املباحث النحوية األساسية التي تر أن عىل املثقف العادي أن يتمكن منها حتى يقرأ 
, فيكون تعبريه  فتكون قراءته سليمة, ويستمع فيفهم ما يستمع إليه, ويعربّ شفاهياً وكتابياً



 

 سليامً من األخطاء?
وهل هنالك مباحث يف النحو غري أساسية? إن مجيع ما ورد : فكان أغلب هؤالء يقول يل

 .يف النحو من مباحث أسايس وال يمكن االستغناء عنه بأي صورة من الصور
ويف تقديري أن مناقشة هؤالء منطقياً وواقعياً ال جتدي, إذ يظلون متشبثني برأهيم 

 .حلضاريومتمسكني به, وهذه مشكلة من مشكالت اللغة العربية ذات البعد ا
وال يفهمنّ من قولنا أننا ال ندعو إىل محاية اللغة العربية ال سمح اهللا, وإنام ندعو إىل 
, عىل أال يكون يف هذا التيسري خروجٌ  التيسري والتسهيل عىل غرار ما قام به سلفنا من قبلُ
اً عن نظام اللغة وقواعدها, وإنام يكون فيه خدمة للغة وانتشارها انتشاراً سهالً وميرس

 .وسليامً يف الوقت نفسه
وجييء يف مقدمة هـذه املشـكالت غيـاب السياسـة : املشكالت ذات البعد السيايس −٢

اللغوية عىل الصعيدين الوطني والقومي, مع أن دساتري الدول العربية تنص عىل أن 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية املعتمدة يف الدولة, إال أن هناك هوة بـني مـا تـنص 

 .دساتري وما يطبق عىل أرض الواقععليه ال
وأد غياب السياسة اللغويـة إىل غيـاب التخطـيط اللغـوي الـذي يوضـع يف ضـوء 
السياسة اللغوية, ويتحمل السياسيون املسؤولون يف الدولـة مـن رؤسـاء وزعـامء أحـزاب 
ة مسؤولية التهاون يف وضع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف ضوئها, إذ مل يكونوا قدو

أمام شعوهبم يف استعامل اللغة العربية السليمة يف خطـبهم وبيانـاهتم, وال يف احلـرص عـىل 
 .محاية العربية وإصدار القوانني املؤدية إىل احلفاظ عليها والتمكني هلا

وطاملا عقد املعنيون من الباحثني والدارسني وأعضـاء جمـامع اللغـة العربيـة نـدوات 
وقضـاياها ومشـكالهتا, وطاملـا كانـت ثمـة بحـوث جـادة ومؤمترات ملعاجلة شؤون اللغة 

وهادفة, وتوصيات ومقرتحات هامة, توصل إليها هؤالء املعنيون, ومع ذلـك كلـه مل تنفـذ 
تنفيـذ القـرارات املتعلقـة «تلك التوصيات الرصحية يف حتديدها املهام والتنفيـذ, ذلـك ألن 

و بيد من يمتلكون احلل والعقد, فهـو بالتخطيط اللغوي ليس بيد العلامء والباحثني, وإنام ه



 

خاضع إلرادهتم, ومن يمتلكون احلل والعقد يف أمتنا قليالً ما يدركون أمهية مـا ينظـر إليـه 
 )١(.»اللغويون والرتبويون, وما خيططون من أجله, ويوصون بتنفيذه

غـة وإن لغياب السياسة اللغوية عىل الصعيد القومي آثاراً سلبية عىل مسرية التمكـني لل
العربية, وهذا ما أد إىل الفوىض يف املصطلحات, إذ كثرت التسميات للمسمى الواحد, كـام 
أد إىل ضعف التنسيق بني املؤسسات اللغوية واجلهات املعنية بالتعريـب عـىل النحـو الـذي 
نالحظه يف الدول املتقدمة احلريصة عىل مكانة لغتها يف إطار التغريات العامليـة املعـارصة, فهـا 

و ذا القرار السيايس يف التخطيط اللغوي يف فرنسا يصدر عن اللجنـة العليـا للغـة الفرنسـية ه
التابعة ملجلس الوزراء مبارشة, وعن اللجنة العليا للغة الفرنسـية تكونـت اجلمعيـة الفرنسـية 
لتوحيد املصطلحات, وجلنة املصطلحات التقنية الفرنسية, ومركز دراسـات اللغـة الفرنسـية 

واملعارصة, وكل هذه املؤسسات تعنى بقضايا اللغة, ويف مقدمتها قضية املصطلحات, احلديثة 
 .وترشد بعملها السلطة العليا يف الدولة بغية اختاذ القرارات املناسبة

إن لوجود السياسـة اللغويـة شـأناً يعيـد إىل اللغـة العربيـة املكانـة يف قلـوب أبنائهـا 
لاللتحاق باجلامعة والوظائف احلكوميـة واخلاصـة,  وأفكارهم, فتكون اللغة مطلباً أساسياً 

واللغة املستعملة يف يد متخـذي القـرار يف اإلدارات املختلفـة, ولغـة رسـمية يف املـؤمترات 
 .والندوات التي تعقد يف الوطن العريب, ولغة اإلعالم األوىل بمختلف وجوهه
ل إصدار القـوانني التـي حتمـي اللغـة وحتـافظ عليهـا,  ووجود السياسة اللغوية يسهّ

ل مهام البنى االجتامعية التي ترعى اللغة وتتابع تنفيذ القوانني, وترشف عىل التنفيـذ,  ويسهّ
فر الوسائل احلديثة املناسبة جلعل اللغة العربية قريبة من مستعمليها ودارسيها  .وتوّ

                                                 
التحديات التي تواجهها اللغة العربية املعارصة يف تعلمها والتعليم هبا  −الدكتور حممد أمحد املعتوق )١(

اللغة العربية والتعليم, رؤية مستقبلية  −اململكة العربية السعودية أنموذجاً  −ج العريبيف دول اخللي
 .٣٢٨ص ٢٠٠٨أبو ظبي  −مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية −للتطوير



 

بـد وملا كانت اللغة العربية هي الوطن الروحي ألمتنا العربية, وكان للوطن حـدود ال
ولـو كانـت . من احلفاظ عليها, ومنع االعتداء عليها, فكذلك للغة حدود البدّ من محايتهـا

ثمة سياسة لغوية وقوانني محاية يف ضوئها ملا رأينا مزامحة اللغات األجنبية للعربية يف التعليم 
لغـة العايل حيث هتيمن اللغة الفرنسية يف املؤسسات التعليمية يف املغرب العريب, وهتـيمن ال

اإلنجليزية يف دول اخلليج العريب, وملا رأينا تدريس املواد العلمية حتـى يف مرحلـة التعلـيم 
األسايس يف بعض الدول العربية والسيام يف املدارس اخلاصة يتم باللغة األجنبية, وتـدريس 
بعض مقررات كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية يطبّق باللغة األجنبية يف جامعـات رسـمية 

دول اخلليج العريب وتستبعد العربية منهـا, وملـا رأينـا مـدارس وجامعـات أجنبيـة عـىل يف 
األرض العربية تتبع يف مناهجها وبراجمه جهات أخر خارج الوطن العـريب, وال صـلة لـه 
س فيها جغرافية الوطن العريب, وال تارخيه وحضارته, وهذا مـا جيعـل طـالب  هبا, وال تدرّ

وب أخر, وعقول أخر, وضامئر أخر, فال يكـادون حيسـون هذه املدارس يعيشون بقل
باالنتامء احلقيقي ألوطاهنم, وال يعتزون بتارخيهم وال بحضارة أمتهم, وال هبـويتهم, ألهنـم 

وحضارة أخر ,يدرسون تاريخ أمة أخر. 
ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وختطيط لغوي يف ضوئها ملا رأينا مزامحة العاميـة 

يف التعليم واإلعالم ويف قطاعات املجتمع األخر, وملا رأينا أن التمكن مـن اللغـة  للعربية
اإلنجليزية أساس للقبول والتدريس والتخاطب الرسـمي والنشـاطات البحثيـة يف معظـم 
األقسام العلمية يف اجلامعات اخلليجيـة, حتـى إن أقسـام الطـب والعلـوم الطبيـة املسـاندة 

ة, ال يقبـل فيهـا إال املتفوقـون يف معرفـة اإلنجليزيـة بمختلـف والعلوم الطبيعيـة والبحثيـ
أما مهارات اللغة العربية فال يكاد يذكر منها يشء ألهنا ال تستعمل يف هذه األقسام . مهاراهتا

إال يف حدود ضيقة من التعامل, ويف تدريس قليل من املـواد التكميليـة املهمشـة, وهـذا مـا 
املواقف السلبية جتاه اللغة العربيـة تـزداد, والفتـور يف اإلقبـال يقلل من ممارستها, وملا رأينا 

عليها تتسع دائرته, يف حني أن اإلقبال عىل اإلنجليزية التي يبرش التفوق فيها بمستقبل واعد 
 .وأحالم مجيلة يزداد



 

ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وقوانني يف ضوئها ملا رأينا غياب احلوافز ملدريس 
بية الذين يعينون يف مراتـب وظيفيـة أدنـى مـن مراتـب نظـرائهم مـن أصـحاب اللغة العر

التخصصــات العلميــة, وبمرتبــات أقــل مــن رواتــبهم, وحتجــب عــنهم فــرص التــدريب 
والتطوير, يف حني يميز مدرسو اللغة اإلنجليزيـة علـيهم يف التوظيـف والعطـاء واحلـوافز, 

وملـا رأينـا ! وفتور االنتامء إليها يف نفوسـهموهذا ما يدفع إىل كراهية الوظيفة والنفور منها, 
ظهور نظرة فوقية من ذوي الثقافة الفرنسية إىل الدارسني بالعربيـة يف دول املغـرب العـريب, 
ومن ذوي الثقافة اإلنجليزية يف دول اخلليج العريب, وتتبد هذه النظـرة بصـورة علنيـة يف 

 .هذه الدول, وإن كانت متارس رساً يف دول عربية أخر
ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وقـرارات سياسـية ملزمـة يف ضـوئها ملـا رأينـا 
التسيّب اللغوي عىل ألسنة ممثيل الدول العربية يف املحافل الدولية عنـدما يسـتعملون اللغـة 
األجنبية يف مناقشاهتم ومداخالهتم وأوراق العمل التـي يقـدموهنا, مـع أن لغـتهم العربيـة 

ت الست يف األمم املتحدة ومنظامهتا, وقد خصص اليوم الثامن عرشـ مـن معتمدة بني اللغا
سنوياً مناسبة لالحتفال باليوم العاملي للغة العربية, وملا رأينا اجلـرأة ) ديسمرب(كانون األول 

السلبية لبعض منظمي املؤمترات عىل األرض العربية عندما يسـتخدمون اللغـة األجنبيـة يف 
لج بعضها قضايا عربية, وهم بعملهم هذا حيقرون أنفسهم وهويتهم هذه املؤمترات التي يعا

وأمتهم يف الوقت نفسه, وال ضري من استعامل اللغتني العربية واألجنبية إذا كان ثمة أجانب 
أما أن تستبعد العربية, ويقترص العمل يف تلك املـؤمترات . يشاركون يف أعامل هذه املؤمترات

نجليزية وحدها, أو بالفرنسية وحدها, فهذا ما ال يقبله عاقـل عىل األرض العربية باللغة اإل
 !منتمٍ إىل أمته

ومن مشكالت اللغة العربية ذات الطابع السيايس ما تتعرض لـه اللغـة العربيـة عـىل 
أيدي أرباب العوملة الذين يرومون وأد كل القيم اإلجيابية والعوامل الفعالة التي تعمل عـىل 

وما دامت العربية توحد بني . إيقاظ كل القيم السلبية التي نفتت بنيتهتقدم املجتمع العريب, و
أبناء األمة العربية, ويف وحدة العرب قوة هلم, كانت هذه اللغة حمط سـهامهم, فعملـوا مـن 



 

قبلُ عىل تفتيت هذا الرابط بطريق إحياء العامية من جهةً عـىل أن العاميـة عامـل تفريـق, يف 
د, كام عملوا عىل وصم العربية بالتخلف وعـدم مواكبـة روح حني أن الفصيحة عامل توحي

إنشاء األكاديمية (العرص, وعملوا من جهة أخر عىل حماربة الفصيحة بوسائل أخر منها 
, واستعامل احلروف الالتينية يف كتابة األمازيغية, وكان اهلدف متزيق جمتمعنا العريب )الرببرية

تعامل اللسان فحسب, بـل يمتـد إىل العـرق, فقـد ورد يف يف املغرب متزيقاً ال يقترص عىل اس
س اليـوم «عن اخلارجية الفرنسية أن  ١٩٧٣وثيقة صدرت عام  تاريخ شامل إفريقيا كام يـدرّ

  )١(.»كله تزييف وحتريف, وجيب عىل الرببر  أن يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبة

م ومن أساليب حماربة العربية الفصيحة ما جلأت إليه ف رنسا أيضاً يف احلؤول دون أن يقدّ
 أبناء اجلالية العربية امتحانـات اللغـة الثانيـة يف الشـهادة الثانويـة بالفصـيحة, وإنـام بإحـد

 − وادي النيـل أي مرصـ والسـودان − املغـرب العـريب(عاميات أقاليم الوطن العريب األربعة 
هلسنكي عندما استبدلت كـريس , وما جلأت إليه جامعة )بالد الشام والعراق − اخلليج العريب

 .الدراسات اإلسالمية بالدراسات العربية اإلسالمية يف سعيها إىل إبعاد العربية من هذا املوقع
ويسعى أعداء اللغة العربية حالياً إىل استبعادها من بـني اللغـات السـت املعتمـدة يف 

هم يف املحافـل الدوليـة األمم املتحدة بحجة عدم استعامل ممثيل الدول العربية لغتهم يف عمل
واملنظامت التابعة لألمم املتحدة, وإنام يستخدمون اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية, وينأون عن 
استعامل العربية, وبحجة عدم دفع الدول العربية ملا يرتتب عليها مـن اعـتامدات ماليـة جتـاه 

ة إىل العربيـة, ولنقـل استعامل العربية, وعدم وجود مرتمجني أكفيـاء لرتمجـة اللغـة األجنبيـ
 .العربية إىل اللغات األجنبية

, ويمكن إجيازها فيام ييل: مشكالت ذات طابع تربوي −٣  :وهي مشكالت متعددة جداً

                                                 
املؤمتر األول لألعضاء املراسلني ملجمع  −وضع اللسان العريب يف اجلزائر − الدكتور عامر الطالبي )١(

 .٢٠٠٩) نيسان( القاهرة, أبريل اللغة العربية يف



 

من يلق نظرة عىل مستو إعـداد معلمـي اللغـة : ضعف إعداد معلمي اللغة العربية  −  أ
ا وهنـاك العربية خالل العقود األربعة األخرية جيد أن ثمة صيحات تنطلـق مـن هنـ

تشري إىل ضعف هذا املستو وقصوره, وانعكس هذا القصور عـىل مسـتو األداء 
, ذلك ألن فاقد اليشء ال يعطيه, ولقد قيل أعطني معلـامً : اللغوي لد الطلبة أيضاً

 .جيداً أعطك طالباً جيداً 
ومن مظاهر قصور إعداد معلمي اللغة العربية ما نالحظه من أخطاء لغويـة يرتكبهـا 

و اللغة يف املناشط اللغوية التي يؤدوهنا حمادثة وقراءة وكتابـة, وال يقترصـ األمـر عـىل معلم
األخطاء اللغوية النحويـة يف األداء, وإنـام امتـد إىل اسـتعامل العاميـة يف العمليـة التعليميـة 
 التعلمية عىل ألسنة املعلمني كافة, ومنهم معلمو اللغة العربية يف مدارس التعليم العـام, ويف

التعليم اجلامعي, ويف مناقشات رسائل املاجستري والدكتوراه وحتى يف أقسام اللغـة العربيـة 
 )١(! أحياناً ويا لألسف

وإذا كان ثمة منهجان يف إعداد معلمي العربية عـىل املسـتو اجلـامعي أوهلـام املـنهج 
إلنسانية مدة التتابعي, وهو أن يدرس الدارسون املواد التخصصية يف كلية اآلداب والعلوم ا

أربع سنوات, ثم يعدون تربوياً يف كلية الرتبية لدراسة املواد الرتبوية خالل عـام أو عـامني, 
وثانيهام املنهج التكاميل يف اإلعداد وهو أن يدرس الدارسون املـواد التخصصـية إىل جانـب 

ت هـذين املواد الرتبوية يف كليات الرتبية أو اآلداب نفسها مدة أربـع سـنوات, فـإن خمرجـا
املنهجني ليست يف الصورة املرغوب فيها, مع أن نسبة املواد التخصصية يف املـنهج التكـاميل 

, وتصل نسبة املواد الرتبوية إىل ٥٥تصل إىل  %, إال ١٥% ونسبة املواد الثقافية إىل ٣٠% أحياناً
وال  الدراسة التخصصية يف الكليات وأقسام اللغة العربيـة تـدور حـول اللغـة وأدهبـا,«أن 

متارس التعامل التطبيقي ال مع اللغة وال مع أدهبـا, ولـذا يتخـرج كثـري مـن معلمـي اللغـة 

                                                 
املؤسسة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة  −دراسات تربوية −الدكتور حممود أمحد السيد )١(

 .١٢٤ص ٢٠١٠دمشق  −السورية



 

العربية واملتخصصني فيها, وهم ضعاف, ويقومون بتدريس اللغة, وهم عىل هذا الضـعف, 
وتكون النتيجة زيادة تدهور املستو اللغوي لتالميذ التعليم العـام, باإلضـافة إىل تدنيـه يف 

 )١(.»عليم العايلمرحلة الت
وإذا كان معلمو املواد األخر يف الدول املتقدمة يساعدون معلمي اللغة يف استعامهلم 
لغتهم األم سليمة يف العملية التعليمية التعلمية, وحياسبون طلبـتهم عـىل األخطـاء اللغويـة 

 بلّـة, عنـدما التي يرتكبوهنا, فإن هذا الصنيع ال نجده يف واقعنا العريب, وهذا مما يزيد الطني
حتاول أن تبني, ويتعرض البناء نفسه إىل اهلدم من أطراف أخر. 

ومن جوانب القصور يف إعداد معلمي العربية أن نفراً منهم يف أثناء ممارستهم لعملهم 
بعد خترجهم قد غابت األهداف من أمامهم, وأن ثمة ضبابية يف متثل تلك األهداف, وهـذا 

 يف أثنـاء تنفيـذ دروسـهم, فـإذا دروس القـراءة تتحـول إىل ما يؤدي إىل التخبط والفـوىض
إعراب تارة, وإىل عمليـة ميكانيكيـة يف القـراءة اجلهريـة تـارة أخـر, وإذا دروس األدب 
تتحول إىل بالغة, وهذا حيول دون حتقيق األهداف املرسومة لنصوص القراءة واألدب, كـام 

ت يف تعليم النحو يؤدي إىل غياب اهلدف أن الدخول يف االستثناءات واملامحكات والتأويال
 .من تعليم النحو عىل أنه وسيلة لتقويم القلم واللسان من االعوجاج والزلل

تبـني مـن اسـتطالع رأي املعلمـني يف : النقص يف الدورات التدريبية ملعلمـي اللغـة  −  ب
, وأن مشاركتهم يف الدورات التدريبية أن ثمة رشحية منهم مل تشرتك يف أي دورة تدريبية

الذين اشرتكوا يف دورات تدريبية كانت مدة الدورة فيها أقل من عرشة أيـام, وأن ثمـة 
م نتائجها  )٢( .دورات ال تقوّ

                                                 
نقالً  ١١٥املرجع السابق ص −اللغة واحلفاظ عىل مقومات الشخصية القومية −الدكتور أمحد هيكل )١(

ندوة اللغة العربية بني  −اللغة واحلفاظ عىل مقومات الشخصية القومية −عن بحث الدكتور هيكل
 .٢٠٠١مارس  −القاهرة −اجلمعية اخلريية اإلسالمية −الواقع واملأمول

 −جملة التعريب −الكفايات اللغوية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي −الدكتور حممود أمحد السيّد )٢(
 .٢٩ص ٢٠١٢ديسمرب  − العدد الثالث واألربعون



 

تعتمد الرتبية املعارصة يف بناء املناهج : مشكلة القصور يف بناء املناهج اللغوية الرتبوية −ج
أساسيات املواد حتديداً علمياً يف ضـوء  حتديد أوهلااللغوية الرتبوية ثالثة أركان يف هذا البناء, 

ز عليه يف املناهج, وما يستخدم  التواتر والشيوع, فام يستخدم يف احلياة بكثرة عدّ أساسياً ويركّ
حاجات املتعلمني ومتطلباهتم وميوهلم يف تفـاعلهم مـع  ثانيهاقليالً يرجأ إىل مراحل تالية, و

 ثالثهاات وامليول يف ضوء الدراسات العلمية, واملجتمع, عىل أن حتدد تلك احلاجات واملتطلب
 .دراسة املجتمع بثقافته وفلسفته ومشكالته, والعرص بثوراته العلمية والتقانية

ويف عملية بناء املناهج ينظر إىل هذه األركان واملكونات يف إطار عالقاهتا املتشابكة, إذ 
سليم, ذلك ألن كـالً مـن املـادة  ال يمكن االعتامد عىل أساس واحد يف بناء املنهج عىل نحو

الدراسية واملتعلم واملجتمع يعد أساساً من األسس يف إطار منظومي شـمويل متكامـل, وال 
جتد هذه النظرة الشاملة يف تعدد املصادر تشتيتاً أو بعثرة للجهود, بل عىل العكس مـن هـذا 

, وهذا الـذي نفتقـده يف بنـاء مناهجنـا, إذ مـا تـزال  كله جتد فيه نسقاً متصالً وبنياناً مرتاصاً
املناهج تبنى يف ضوء اخلـربات الشخصـية, واالجتهـادات الذاتيـة, مـن غـري االسـتناد إىل 
الدراسات العلمية يف حتديد أساسيات مواد املعرفة, وتعرف حاجات املتعلمـني, وميـوهلم, 

 .ومتطلباهتم, وتعرف طبيعة املجتمع, وروح العرص
من حمتويات املناهج بعيـد عـن اللغـة الوظيفيـة النابضـة وجتدر اإلشارة إىل أن بعضاً 

قة, األمر الـذي يـؤدي إىل النفـور مـن اللغـة,  باحلياة, ويقدم بأساليب غري جذابة وال مشوّ
 .والضعف فيها

س يف مدارسـنا, وإنـام  وكان الدكتور طه حسني قد أشار إىل أن لغتنـا العربيـة ال تـدرّ
س فيها يشء غريب ال صلة بينه وب ني احلياة, وال صلة بينه وبني عقل التلميـذ وشـعوره يدرّ

وعاطفته, وهاجم املامحكات والتأويالت يف املادة اللغوية النحوية التي تدرس يف مدارسنا, 



 

مشرياً إىل أهنا سبب نفور طلبتنا من اللغة, كام محّل األستاذ عباس حسن االضطراب يف املادة 
  )١( .تدين مستو التحصيل يف اللغة العربيةالنحوية واخلالف فيها مسؤولية الضعف, و

 :ويتجىل هذا التخلف فيام ييل: ختلّف طرائق التدريس −د
ما يزال العبء يف العملية التعليمية التعلمية ملقىً عـىل كاهـل : سيطرة الطرائق التلقينية −١

إليـه  املعلمني يف األعم األغلب, مع أن املتعلم هو حمور العملية, وهو القطب الـذي يوجـه
االهتامم, فهو اهلدف والغاية من هذه العملية, وينحرص دور املعلم يف اإلرشاف, والتعزيـز, 

 .والتوجيه, واحلث, والتشجيع, وتأمني البيئة الغنية حلسن سري العملية
, وما عىل هؤالء املتعلمـني إال أن حيفظوهـا  وما دامت املعلومات تلقن للمتعلمني تلقيناً

 .عرضة للنسيان الرسيع ألهنم مل يبذلوا جمهوداً يف سبيل احلصول عليهاويستظهروها, كانت م
ويرجـع السـبب يف هـذا اإلخفـاق إىل : اإلخفاق يف تكوين الكفايات اللغوية واملهارات −٢

غياب القدوة احلسنة من املعلمني, وإىل قلة ممارسة املتعلمني للغة ما داموا سـلبيني منفعلـني 
اب التعزيز والتوجيه الصحيح ألخطائهم, وإىل عدم مساندة معلمي فيام يقدم إليهم, وإىل غي

 .املواد األخر ملعلمي اللغة يف تصحيح أخطاء املتعلمني
ويتجىل هذا اإلخفاق يف القصور يف كفاية الفهم, فهم ما يقرؤونه وما يستمعون إليـه يف 

ب املتعلمون التدريب الكايف عىل قراءة  االستامع, إذ تكـاد أن املحارضات والدروس, ومل يدرّ
كام يتجىل يف القصور يف كفاية القراءة, سالمةً يف النطق, وفهامً . تكون مهملة يف األعم األغلب

للمعاين والفكر, وإدراكاً ملا وراء السطور, وتوظيفاً للمقروء, ويـتجىل يف عـدم كفايـة التعبـري 
االلتفـات إىل املوضـوعات  الوظيفي, فهناك التفات إىل موضوعات التعبري الوصفية أكثر مـن

الوظيفية التي يتطلبها املجتمع مثل إلقاء الكلـامت يف املناسـبات املختلفـة, وكتابـة الرسـائل, 
وإعداد حمارض اجللسات, وتوجيه الدعوات, وكتابة النرشات واإلعالنات, وبطاقات الدعوة 

 .الخ...واالعتذار, وملء االستامرات, وإجراء املقابالت, وأصول تقديم الطلبات

                                                 
 .١٠٤ص ٢٠٠٥سنة  − منشورات وزارة الثقافة يف سورية − يف األداء اللغوي − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(



 

ويتجىل القصور أيضاً يف الكفايات النحوية واإلمالئية ويف التذوق األديب, ويف النقد, 
ويف غياب كفاية احلفظ إذ يغيب االستشهاد بآيات قرآنية وأحاديث نبويـة رشيفـة, ونـامذج 

 .شعرية يتوفر فيها اجلامل واحلكمة, من الرتاث العريب والعاملي
, فثمـة غيـاب رتبوية املساعدة يف تفعيل العملية التعليمية التعلميةاالفتقار إىل التقنيات ال −٣

يف أغلب املدارس عىل نطاق الساحة القومية للمخابر اللغويـة واألفـالم والـرزم التعليميـة 
. ويف استخدام هذه الوسائل إثـارة لالهـتامم وجذبـه للتفاعـل بإجيابيـة. الخ...واحلواسيب

ألساليب اجلذابة لتعلم اللغة األجنبيـة والفقـر يف الوسـائل واملتعلم لدينا حيس بالفرق بني ا
 .والتقنيات يف تعلم لغته األم, فيتكون لديه إحساس سلبي جتاه لغته يرتسخ يف ال شعوره

ويتجىل هذا القصور يف عدم متكـن : القصور يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت −٤
ىل أنفسـهم يف تعرفهـا, ويف عـدم متكـنهم مـن املتعلمني من اكتشاف أخطائهم واالعتامد عـ

الكشف يف املعاجم بسهولة ويرس, وعدم متكنهم مـن اختيـار املـادة الصـاحلة للقـراءة, ويف 
 .عزوفهم عن القراءة احلرة واملطالعة

من املالحظ أن ثمة قلة يف املناشط اللغويـة : ضعف ممارسة املناشط اللغوية الال صفية −ه
ون إن يف داخل الصفوف بسبب هيمنة الطرائق اإللقائيـة التلقينيـة أو التي يامرسها املتعلم

يف خــارج الصــفوف يف اإلذاعــة املدرســية, أو يف جملــة احلــائط, أو جملــة املدرســة, أو يف 
املناظرات واملسـاجالت, أو كتابـة الالفتـات واإلعالنـات, أو يف فـرق التمثيـل, ولقلـة 

 .لغويةاملامرسة أثر سلبي يف تكوين الكفايات ال
ويتجىل هذا القصور يف أن االمتحانات تقـيس املسـتو : القصور يف أساليب التقويم −و

األول من مستويات املعرفة متمثالً يف احلفظ والتـذكر واالسـرتجاع يف األعـم األغلـب, 
 .الخ...وهتمل قياس املستويات العليا فهامً وموازنة وتعليالً وتفاعالً وحكامً وتوظيفاً 

أيضـاً أن االمتحانـات يف الشـهادة الثانويـة تقترصـ عـىل االمتحانـات  ومن املالحظ
املكتوبة, ويف التعليم اجلامعي كان ثمة امتحانات شفوية, ولكن هذه االمتحانات استبعدت 



 

من بعض اجلامعات مع أمهيتها يف الوقـوف عـىل مسـتو املـتعلم, ذلـك ألن االمتحانـات 
 .ا االمتحانات املكتوبةالشفوية تقيس جوانب يف األداء ال تقيسه

وجتدر اإلشارة إىل أن ثمة فقراً يف االختبارات املوضوعية املقننة يف جمال قيـاس األداء 
اللغوي, وهذه االختبارات يمكن أن تقيس مستويات األداء يف القواعد النحوية واإلمالئية 

 .ومعاين املفردات والعروض, والتذوق األديب
لرتبية والثقافة والعلوم قـد وضـعت مـن قبـلُ اختبـارات وإذا كانت املنظمة العربية ل

موضوعية يف التعليم ما قبل اجلامعي فإن احلاجة ماسة إىل وضع اختبارات لقيـاس األداء يف 
 .يف اللغة اإلنجليزية) التوفل(اللغة العربية عىل غرار 

 :ومن هذه املشكالت : مشكالت ذات طابع اجتامعي −٤
عليمي وسائر األنظمـة يف املجتمـع, فـإذا مل يكـن ثمـة غياب التنسيق بني النظام الت  −  أ

تعــاون وتنــاغم بــني النظــام التعليمــي والنظــام االقتصــادي والســيايس والثقــايف 
واإلعالمي يف املجتمع فإن ثمة مشكلة, ألن ما يبنى من طرف يتعرض إىل اهلدم من 

, فـإذا طرف آخر, والسيام أن ناشئتنا يتسمرون أمام شاشات التلفزة ساعات طواالً 
كانت اللغة التي تبث عرب اإلعالم حمشوة باألخطاء وبالعاميـة فـإن البنـاء اللغـوي 

يف منأ يف األعـم ) اإلنرتنت(السليم ال يتحقق, كام أن ما ينرش عىل مواقع الشابكة 
األغلب عن اللغة السليمة, وينرش بالعامية, وباعتامد رموز وأرقام مكـان احلـروف 

 .عاول هدم يف رصح الفصيحةالعربية, وهذه كلها م
القصور يف قيام اجلمعيات األهلية واملجتمع املدين بالتمكني للغة العربيـة والتبصـري   −  ب

بأمهية اللغة يف بناء األمة, إذ إن التوعيـة اللغويـة مـن األمهيـة بمكـان يف عمـل تلـك 
تري اجلمعيات, وعىل املسؤولني فيها الولوج إىل حلمة املجتمع والتحرك لتطبيق الدسـا

والقوانني التي تنص عىل اسـتعامل العربيـة يف مجيـع املعـامالت الرسـمية يف الـدوائر 
احلكومية كافة, ومراقبة التجاوزات التي يروهنا عىل واجهـات املحـال التجاريـة ويف 



 

الشــوارع, ومراقبــة الــربامج املوجهــة إىل األطفــال يف الريــاض والتلفــزة واإلعــالم 
 .الخ...الثقافيةواملجالت الدورية والنشاطات 

والواقع أن هذه اجلمعيات تستطيع أن تؤثر يف الرأي العام, وأن تؤثر يف الوقت نفسـه يف 
صاحب القرار, وأن تعمل عـىل التوعيـة, وأن تسـهم يف العمليـة التعليميـة التعلميـة بتقـديم 
مالحظاهتا, وأن تقـوم بمناشـط لغويـة يف مجيـع املجـاالت حمـارضاتٍ ونـدواتٍ ومنـاظراتٍ 

 )١( .الخ..مسابقات, وإقامة معارض, وعرض مرسحيات مصوغة بالفصيحة, وعرض أفالم و
وإن املهم يف عمل هذه اجلمعيات هو اخلروج من املكاتب وعـدم االكتفـاء بالتنديـدات 
املتالحقة, وإنام بالعمل اجلاد يف امليدان عىل غرار مـا جيـري يف الـدول املتقدمـة احلريصـة عـىل 

 .لغتها, حفاظاً عليها, ومتكيناً هلا يف املجتمع هويتها املتمثلة يف
تلك هي بعض مشكالت اللغة العربية, وال يتمكن أحدنا من حرصـ املشـكالت كافـة, 
ويكفيه أن يشري إىل ما يراه جديراً باملعاجلة العلمية واإلحساس العايل باملسؤولية جتاه لغتنا األم, 

ه  .م بأمهموالتي عىل أبنائها أن يكونوا بارين هبا برّ

                                                 
جملة جممع  −دور املسؤولني يف نرش اللغة العربية يف مؤسساهتم وتنميتها −الدكتور حممود أمحد السيّد )١(

 .١٧ص ٢٠١١) يناير( اجلزء األول كانون الثاين ٨٦املجلد  −اللغة العربية بدمشق



 

 
 
 

 الفصل اخلامس
 

 ∗قضايا تنسيقية ملحة يف مسرية التعريب 

                                                 
 .٢٠١٤مارس  −) التعريب(بحث ألقي يف املؤمتر السنوي ملجمع اللغة العربية يف القاهرة  ∗



 

 الفصل اخلامس
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 قضايا تنسيقية ملحة يف مسرية التعريب
 

طاملا عقدت مؤمترات وندوات عىل الصعيد العريب للبحث يف التعريب أمهيـةً وخطـة 
ه املؤمترون واملنت دون توصيات إىل اجلهات املعنية للعمل عـىل وإجراءات عملية, وطاملا وجّ

إنفاذها, وطاملا وجدنا أنفسنا بعد ميض ما يزيـد عـىل نصـف قـرن عـىل عقـد املـؤمتر األول 
ندور يف حلقة مفرغة, إذ إن أغلب التوصيات التـي خلـص  ١٩٦١للتعريب يف الرباط عام 

تنا ونحن يف العقد الثـاين مـن إليها ذلك املؤمتر ما تزال غري منفذة, وما تزال تتكرر يف مؤمترا
 .األلفية الثالثة

ولن أعرض يف هذا البحث املوجز جلميع قضايا التعريـب, وهـي متعـددة ومتشـعبة 
ومتداخلة, وإنام سأقف عىل عدد من القضايا التنسيقية امللحة, ذلك ألن عـدم التنسـيق هـو 

نسيق هو الذي يـؤدي الذي يؤدي إىل الفوىض والتشتت والتخبط واالرجتال, يف حني أن الت
إىل النجاح يف أي عمل من األعامل مادام يشمل التنظـيم والتكامـل والتـزامن يف أداء ذلـك 

 .العمل الرامي إىل حتقق غايات معينة
والتعريب الذي نقصده يف هذا العرض ال يقترص فقط عىل ترمجـة النصـوص األجنبيـة 

, وال يقترص فقط عىل إجياد مقابالت عربيـة ونقلها إىل العربية وتعليم العلوم األجنبية بالعربية
لأللفاظ األجنبية لتعميم العربية واستخدامها يف ميادين املعرفة, وإنام يعني بمفهومـه الشـامل 
سريورة اللغـة العربيـة وسـيادهتا وانتشـارها يف مجيـع منـاحي احليـاة تعلـيامً وإدارة وإعالمـاً 

 .ملستدامة أداء سليامً عىل األلسنة واألقالموتواصالً ويف مجيع قطاعات التنمية الشاملة وا
أما القضايا التنسيقية امللحة يف مسرية التعريب فتتمثل يف رضورة التخطيط اللغوي يف 
ضوء السياسة اللغويـة والقـرار السـيايس امللـزم والتنسـيق املعيـاري اللغـوي, ويف وضـع 

ويف جمال الصناعة املعجمية, املصطلحات العلمية العربية, والتنسيق بني بنوك املصطلحات, 



 

والتنسيق يف النظام التعليمي العريب, واإلعالم اللغـوي العـريب, ومعاجلـة الرمـوز العلميـة 
 .والوضع اللغوي عىل الشابكة, وبني مجعيات محاية اللغة العربية
 :وفيام ييل فكرة موجزة عن كل جانب من هذه اجلوانب

 التنسيق يف جمال التخطيط اللغوي −أوالً 
غني عن البيان أن التخطيط اللغوي يوضع يف ضوء السياسـة اللغويـة, وأن السياسـة 
اللغوية غائبة عىل الصعيد العريب, إذ ما يزال الرتدد واإلمهال والتسـويف حاصـالً يف إنفـاذ 
التعريب يف اجلامعات العربية عىل الرغم من أن التوجيه بمطالبة احلكومات العربيـة بإنفـاذ 

امعات وغريها قد وضعت يف مؤمتر التعريب األول الذي عقد يف الرباط عام التعريب يف اجل
, وها هو ذا قد مرّ عىل هذه التوصية ما يزيد عىل نصف قرن, وهي ما تـزال تـرتدد يف ١٩٦١

مؤمترات التعريب كافة التي عقدت بعد ذلك, وعددها اثنا عرش مؤمتراً كـان آخرهـا مـؤمتر 
املـايض,  ٢٠١٣مـن عـام » ترشين الثـاين«م يف شهر نوفمرب التعريب الثاين عرش يف اخلرطو

والكل يقرُّ بأن إنفاذ التعريـب ال حيسـمه إال قـرار سـيايس, إال أن ضـعف اإلرادة, وفتـور 
االنتامء, يسيطران عىل الزعامء السياسيني فإذا قسمهم عىل احرتام دستور البالد الذي يـنص 

لعربية, قد كان يف منأ عن رغبة اجلامهري العربيـة عىل أن اللغة الرسمية املعتمدة هي اللغة ا
يف مجيع البلدان العربية يف أن تكون لغة قرآهنم وقوميتهم وهويتهم وتراث أمتهم هي اللغـة 

دة عىل الصعيد العريب» العربية الفصيحة«األم  دة واملوحّ  .املوحّ
وجتاهـل عـىل  ومما يدعو إىل التخطيط اللغوي ما تتعرض له اللغة العربية مـن إقصـاء

نطاق الساحة القومية, ولو كان ثمة ختطيط لغوي ملا رأينا غياباً يف حتديد املواقف من اللغات 
األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات الرسمية واخلاصـة ويف فـروع اجلامعـات اخلاصـة 

سـوق األجنبية عىل األرض العربية, وغياباً يف حتديد املواقف مـن اللهجـات اآلسـيوية يف ال
والعمل داخل البيوت يف دول اخلليج العريب, وغياباً يف حتديد املوقف من املؤمترات املنعقدة 
عىل األرض العربية وقد اعتمدت فيها اللغة األجنبية, وغياباً يف حتديـد املوقـف مـن اعـتامد 

اللغـات  ممثيل الدول العربية اللغة األجنبية يف املحافل الدولية, مع أن لغتهم العربية هي بني



 

 .الست املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا
 التنسيق املعياري اللغوي −ثانياً 

إن التوحيد اللغوي املعياري ال يقل أمهيـة عـن التخطـيط اللغـوي, ويـرتبط تطبيـق 
التوحيد اللغوي املعياري بقضية التخطيط اللغوي, وال يقترص التوحيـد املعيـاري اللغـوي 

ويتضـمن مفهـوم التوحيـد اللغـوي . تناول كل قطاعـات اللغـةعىل املصطلحات, ولكنه ي
املعياري أن األشكال اللغوية املختلفة للتوحيد املعياري تتحرك نحو حالة مثىل يكـون فيهـا 

 .املعيار الواحد مقبوالً عىل مستو عريض
ن ومن املعايري املعتمدة يف اختيار اللغة املثىل يف واقعنا اللغـوي مـا ورد منهـا يف القـرآ

ومـن . الكريم واحلديث النبوي الرشيف والشعر الرتاثي القديم, وما أثبتته املعاجم الرتاثيـة
هذه املعايري القياس عىل كلامت مسموعة يف عرص االحتجاج والقياس عىل األبنيـة والسـيام 

وثمة من ير جواز االستئناس بلغة ما بعد . يف مزيدات الفعل الثالثي ولو مل تذكره املعاجم
االحتجاج عند الكتاب واألدباء املشهورين من أمثال اجلـاحظ والتوحيـدي واملتنبـي  عرص

وجتـدر اإلشـارة . الـخ...وأيب العالء املعري وابن عساكر وابن حجر العسقالين والسيوطي
إىل أن املثــال اللغــوي الفصــيح املنشــود ينبغــي أن تتــوفر فيــه رشوط الســالمة والســهولة 

 .والوضوح والدقة
شارة إىل أن الدول الوطنية األوربية حققت درجة عالية من التوحيد اللغوي وجتدر اإل

املعياري يف داخل املنطقة اللغوية الواحدة, وذلك عندما أصبح املعيار اللغوي معتمـداً عـىل 
لغة الطبقة املثقفة وعىل استخدام الكتاب واملؤلفني فأصبح نموذجاً حيتذ, وأصبحت اللغة 

 .مز االنتامء الوطني والذاتية الوطنيةاملعيارية املوحدة ر
 التنسيق يف استعامل الرموز العلمية −ثالثاً 

ثمة ثالثة اجتاهات يف التعامل مع الرموز عند كتابة املعادالت والعالقـات; إذ إن ثمـة 
كتباً تستخدم الرموز العربية فقط خاصة يف مادة اجلرب يف املراحل الدراسية الـدنيا, وهنالـك 

الرموز الالتينية فقط داخل النص العريب بحجـة أن الطالـب سـيحتاج إليهـا كتب تستخدم 



 

عند مواصلة دراسـته يف اخلـارج, وهنالـك كتـب تسـتخدم خليطـاً مـن احلـروف العربيـة 
والالتينية, وقد يكون هناك خليط من االجتاهات الثالثة يف القطر الواحـد, بـل يف املدرسـة 

الً الرموز العربية يف حني تستخدم كتـب الكيميـاء الواحدة, حيث تستخدم كتب الفيزياء مث
الرموز الالتينية أو أكثر من ذلك يستعمل الكتاب الواحد للامدة الواحدة خليطاً من الرمـوز 
العربية والالتينية, فثمة نصوص بالعربية تكتب من اليمـني إىل اليسـار تتخللهـا معـادالت 

وتتجىل هـذه الفـوىض يف اسـتخدام األرقـام  .بالرموز الالتينية تكتب من اليسار إىل اليمني
فبعضهم يستخدم األرقام اهلندية التي يقال إهنا عربية, وبعضهم اآلخر يرصّ عىل أن األرقام 

وكل ما هو مطلوب يف جمال التنسيق أن يلتزم املؤلفون املرشوع املوحد . الالتينية هي العربية
ة والعلمية العربية ومكتب تنسـيق التعريـب للرموز العربية املعتمد من احتاد املجامع اللغوي

ونرشـه يف  ١٩٨٧باملغرب, وهو املرشوع الذي أقره االحتاد يف نـدوة عقـدت يف عـامن عـام 
 .»الرموز العلمية وطريقة أدائها«يف كتاب مستقل عنوانه  ١٩٨٨القاهرة عام 

 التنسيق يف جمال الصناعة املعجمية − رابعاً 
م أيام إسهام يف إعانة أبناء األمة عىل الرجوع إىل املعاجم إن التنسيق يف هذا املجال يسه

ومن املالحـظ . وفق منهجية واضحة, تساعدهم عىل الوصول إىل املبتغى بكل سهولة ويرس
أن ثمة اختالفاً يف منهجية وضع هذه املعاجم, وثمـة ثغـرات يف بعضـها مـن حيـث خمالفـة 

وغري صـحيحة وغـري وافيـة, إذ البـد أن  املفهوم العلمي أو مل تعد بعض التعريفات مألوفة
يكون التعريف دقيقاً وواضحاً وشامالً وأن يوضـع املقابـل الصـحيح للفـظ األجنبـي مـع 
إثبات اللفظ األجنبي, وأن يلتزم الرتتيب األلفبائي للمـداخل تبعـاً جلـذور الكلـامت بعـد 

ن يضاف ما اسـتخدمته جتريدها من الزوائد, وأن تلتزم طريقة واحدة يف إيراد مادة اللفظ وأ
جمامع اللغة العربية من مفردات ومصطلحات, وما جـدَّ مـن األلفـاظ احلضـارية الواسـعة 
االنتشار, عىل أن يميز لد بيان معاين اللفظ بني املعـاين احلقيقيـة واملجازيـة, وأن يشـار يف 

ختلفة, ويـزود حالة الفعل إىل لزومه أو تعديه وإىل حروف اجلر التي تلحق به وإىل معانيه امل
ويف جمال املعاجم املتخصصة كـان . املعجم بالرسوم والصور الرضورية املعربة عن مسمياهتا



 

التنسيق رضورياً يف وضع املصطلحات العلمية املتفق عليها بغية إشاعتها يف خمتلـف أرجـاء 
الوطن العريب عىل أن يوضع تعريف موجز لكل مصطلح علمي يوضح مفهومـه توضـيحاً 

 , عىل أن ينرش املعجم العلمي التخصيص الكرتونياً وذكر السـياقات التـي يظهـر فيهـا دقيقاً
املصطلح إزالة للبس, مع األخذ باحلسبان التعديل املستمر للمعجـم بعـد إصـداره عـىل أن 

 .يعتمد أسلوب التغذية الراجعة يف التعديل
 التنسيق يف وضع املصطلحات العلمية العربية − خامساً 
وضع املصطلحات عىل نطاق الساحة القوميـة غيـاب التنسـيق بـني  من املالحظ عىل

اجلهات التي تضع املصطلحات, وعدم االتفاق يف األعم األغلب عىل مصطلح واحد يلتزم 
 .به عىل الصعيد العريب, إذ إننا نجد تعدد املقابالت للمصطلح الواحد

فى أن من بني وثمة من حاول من الباحثني أن يرصد أسباب فوىض املصطلحات, فأل
هذه األسباب جهل الواضعني هلا, وتعدد الواضعني, وتعـدد منـاهجهم, وغيـاب وسـائل 
الة, واجلهل باملصطلحات الرتاثية واحلديثة, واختالف اخللفية الثقافية  النرش املصطلحي الفعّ
واللغوية للمرتمجني, وغياب االلتزام الصارم من املؤلفني واملرتمجـني جتـاه مصـطلحات تـم 

 )١( .تفاق عىل بعضهااال
وإذا كانت املصطلحات تعاين تعدد اجلهات التي تضعها من جمـامع لغويـةوجامعات 

الخ كام تعـاين ...واحتادات علمية ومنظامت عربية ومرتمجني وباحثني وأكاديميني وإعالميني
تعدد مناهج التعريـب نتيجـة تعـدد وجهاتـه مـن جلـوء إىل املصـطلح الرتاثـي, وجلـوء إىل 

الــخ, وتعــاين تعــدد مصــادر املصــطلح وعــدم االلتــزام ...قاق, وجلــوء إىل النحــتاالشــت
بمصطلحات السابقني أحياناً فإن وضع املصطلحات يعاين بدرجة كبرية من بطء االستجابة 

 .للمصطلحات اجلديدة يف عرص يتدفق معرفياً يف خمتلف ميادين املعرفة يف شهور قليلة

                                                 
العـدد  − جملـة دراسـات مصـطلحية − فوىض املصطلحات يف الكتابات العربية − حممود اسامعيل صالح )١(

 .١١١٨ص ٢٠٠٣الرباط  − املغرب − الثالث



 

بوضـع املصـطلحات أمـراً عـىل درجـة كبـرية مـن  ويعد التنسيق بني اجلهات املعنيـة
األمهية, ومع أن ندوات خصصت لوضـع املصـطلح العلمـي العـريب وتوحيـد منهجيـات 

والثالثة يف دمشق  ١٩٩٣والثانية يف عامن عام  ١٩٨١وضعه, إحداها عقدت يف الرباط عام 
جيـة حمـددة , ما يزال ثمـة اخـتالف بـني هـذه اجلهـات املعنيـة يف التزامهـا منه١٩٩٩عام 

وموحدة, مع أن ندوة دمشق كانت قد عقدت بالتعاون بني احتاد املجـامع اللغويـة العلميـة 
العربية وجممع اللغة العربية بدمشق, وكانت قد وضعت منهجية موحدة بغية التزام اجلهات 

 .املعنية هبا عىل الصعيد العريب
ــة  ــتامد منهجي ــىل اع ــر ال يقترصــ ع ــارة إىل أن األم ــدر اإلش ــدة يف وضــع وجت موح

املصطلحات, وإنام كان البد من االلتزام باملصطلحات التي تم االتفـاق عـىل اعتامدهـا بـني 
املتخصصني واللغويني يف املجامع اللغويـة ويف مكتـب تنسـيق التعريـب, ذلـك ألن عـدم 
االلتزام بتلك املصطلحات املوحدة يؤدي إىل االضطراب يف كثري من الرتمجات, ومن ثم إىل 

كام جتدر اإلشارة إىل أن وضع املصطلحات يف بنوك يسهم أيام إسهام يف . الفهم املقصودسوء 
 .تيسري عملية تبادل اخلربات واختصار كثري من اجلهود

 التنسيق بني بنوك املصطلحات − سادساً 
تعــد بنــوك املصــطلحات وســيلة فعالــة خلــزن املصــطلحات مصــحوبة باملعلومــات 

ويمكن اسرتجاع هذا املصطلح وحده أو مع غـريه وفقـاً  األساسية عند كل مصطلح مفرد,
وتؤدي بنوك املصـطلحات دوراً مهـامً يف . للربنامج املتبع يف كل بنك من بنوك املصطلحات

 .الرتمجة التخصصية, إذ إهنا تقدم للمرتجم املصطلحات املقننة التي ينرشها
مجة أم إىل البحث العلمـي وسواء أكان بنك املصطلحات هادفاً يف املقام األول إىل الرت
وإذا كان العمل قد أنجـز يف . فإن إعداد املعطيات املوثوق هبا وتسجيلها يعد مرحلة أساسية

بنك املصطلحات يف دولة ما, فليس ثمة مربر للقيام بالعمل نفسه يف موقع آخر, إذ يمكن أن 
لغـة أخـر دون أن يبنى عىل العمل األسايس الواحد سلسلة من األعامل إلجياد املقابـل يف 

 .يتكبد كل بنك مراحل العمل كلها يف وضع املصطلحات



 

ويمكن أن يكون التعاون الدويل يف بنوك املصطلحات فعاالً يف جمال تبادل املعطيـات 
وهلذا يقوم مركز املعلومات . ويتطلب تبادل املعطيات توحيد نظام املكونات. وتبادل اخلربة

م اجتامعات عىل مستو اخلـرباء لوضـع أسـس تـدوين الدويل للمصطلحات يف فيينا بتنظي
 .املعطيات املصطلحية واسرتجاعها

وتبادل اخلربة يستلزم تنظيم اجتامعات ملديري بنوك املصطلحات تعقد بصورة دورية, 
ويف واقعنـا العـريب إن معاجلـة املصـطلح . وتناقش فيها برامج العمل, وتفرز طرق التعاون

م, وذلك عن طريـق بنـك مركـزي للمصـطلحات العربيـة, الواحد موضوع جدير باالهتام
تلتقي فيه وتنهل منه كـل اجلامعـات والـوزارات واملؤسسـات العامـة ووسـائل االتصـال 

 )١( .اجلامهريي, ويعتمده املرتمجون والباحثون واملؤلفون وغريهم
ولقد تركز اهتامم البـاحثني يف جمـال البحـث املصـطلحي العلمـي العـريب يف العقـود 

خرية عىل تكييف بنوك املصطلحات مع تقنية االتصـاالت احلديثـة حيـث تبـدو احلاجـة األ
ماسة إىل استخدام املصطلح العلمي بصورة مضبوطة, وهذا مـا وضـع اخلـرباء يف هندسـة 
االتصاالت إىل االشتغال باملصطلح من الناحية اهلندسية, فوظفوا له تقنيات متطـورة جيـيء 

لبحث عرب الشابكة, وتقنيات الـذكاء االصـطناعي, والواقـع يف مقدمتها توظيف حمركات ا
االفرتايض, واملحتو الرقمي, وما يلحق بذلك كله من عتاد الكرتوين ييرس االستفادة مـن 

 .املصطلح العلمي بلغة الضاد من أجل تبادل املعلومات ونرشها عىل أكثر من صعيد
بات ) اإلنرتنت(بية عىل الشابكة وغني عن البيان أن زيادة نسبة املحتو الرقمي بالعر

 اللغوي وعىل مستو رضورة ماسة يف حياتنا املعارصة, ويتطلب جهوداً كبرية عىل املستو
تقنيات املعلومات, وعىل مستو دراسات املستفيدين, حتـى نجـد اجلامعـات والـوزارات 

تاحة يف كل املواقـع واملجامع يف الدول العربية تتعامل باللغة العربية, وتتكامل املعلومات امل

                                                 
مـؤمتر التعريـب الثـاين  − خلطة العامة لتنسيق التعريـب يف الـوطن العـريبا − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(

 .٣٤ص ٢٠١٣اخلرطوم  − عرش



 

) اإلنرتنـت(لتكون أمام الباحث العريب باللغة العربية, ولتتخذ العربية مكانتها عىل الشابكة 
عرب احلدود, وهذا هو أحد حتديات املستقبل لتكون العربية مع اللغـات العامليـة الكـرب يف 

 .نقل املعلومات عرب التقنيات املتقدمة
 لرتبويةالتنسيق يف املنظومة ا − سابعاً 

إن التنسيق بني مكونات النظـام التعليمـي العـريب رضورة ملحـة إن يف اخلطـط أو يف 
املناهج حمتو وطرائق تدريسية وأساليب تقويمية للكفايات اللغوية كافـة, عـىل أن تكـون 
العربية الفصيحة هي املستعملة يف الكتب واملراجع واألدلة, ويف العملية التعليمية التعلميـة 

مناقشة وأسئلة وأجوبة ومناشط وفعاليات, وأن يكون استعامل هذه اللغـة يف مجيـع رشحاً و
مراحل التعليم, وعىل أن تدرس مجيع املقررات يف الكليات اجلامعية باللغة العربية مـا عـدا 
مقررين اثنني يدرسان باللغة األجنبية, وعـىل أن يكـون ثمـة اهـتامم أيضـاً بإتقـان اللغـات 

 .قاهنا إىل جانب إتقان العربية دعامً ملسرية التعريباألجنبية ألن يف إت
وإذا كان من مهام النظام التعليمي العريب أن يعمل عىل النظر يف أصول اللغة العربيـة 
وضبط أقيستها وابتكار أساليب ميرسة لتعلـيم نحوهـا ورصفهـا وتوحيـد طرائـق إمالئهـا 

ة وتطويرها وانتشارها فإن من مهامه وكتابتها والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربي
السعي إىل وضع القواعد النحوية واإلمالئية عىل نطاق الوطن العريب واعتامد املصـطلحات 
الشائعة يف كتب اإلمالء, وجتنب التعلـيالت النحويـة والرصـفية واملحاكـات والتـأويالت 

 .والشذوذات واالستثناءات واالختالفات ما أمكن
 : جماالت التنسيق يف اللغة العربيةومن األمور امللحة يف

 .كتابة القواعد اإلمالئية ووضع عالمات الرتقيم −١
توحيد املصطلحات النحوية يف مناهج تعليم النحو ال يقل أمهية عن توحيد الكتابـة  −٢

 .اإلمالئية
 .التزام منهجية موحدة يف تقديم املباحث النحوية يف مضمون الكتب −٣
املعلمني وتأهيلهم وتـدريبهم تركـز عـىل اجلوانـب  التزام منهجية وظيفية يف إعداد −٤



 

 .التطبيقية العملية
وضع مقررات يف التعليم العايل تشـتمل عـىل مطالعـة كتـب الـرتاث ذات العالقـة  −٥

بتخصصات الدارسني ملـدهم بمصـطلحات علميـة تعيـنهم عـىل إغنـاء لغـتهم يف 
قريـر مسـاق أو جماالت ختصصهم, وأن يكون ثمة تنسيق بني اجلامعات العربية يف ت

 .مادة تتعلق بوضع املصطلحات
وضع أدلة للمعلمني تساعدهم عىل تطبيق املناهج حمتو وطرائق تدريسية ومناشط  −٦

 .ال صفية وصوغ االختبارات املوضوعية
وضع املختارات من النصوص الرتاثية واملعارصة عىل أن تتوفر فيها مجاليات اللغـة  −٧

واملرئيـة واملقـروءة واملطبوعـة, عـىل أن يـتم  العربية ونرشها عرب الكلمة املسموعة
االختيار ليمتد يف نسقني زماين ومكاين, إذ حيرص يف النسق املكاين عىل االمتداد من 
الدائرة املحلية إىل الدائرة القومية, ومـن ثـم إىل دائـرة اإلنسـانية ليلـتحم بالتجربـة 

 .اإلنسانية يف قيمتها اجلاملية العليا وإنجازاهتا احلضارية
التنسيق يف جمال ربط املهاجرين العـرب يف املغرتبـات بـأمتهم وتراثهـا وقضـاياها,  −٨

وتعليم أبنائهم اللغة العربية حفاظاً عـىل هـويتهم مـن الضـياع وشخصـياهتم مـن 
 .الذوبان

التنسيق يف جمال إحداث عوملة للغة العربية يف أوساط املسلمني من غـري العـرب, إذ  −٩
ج علمية وفكرية وقرآنية ورشعية مكتوبة أو مسموعة, باستطاعة العرب تقديم برام

وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة, وآخذة باحلسبان العالقة الوثيقة بني اللغة العربية 
والدين اإلسالمي من جهة, ومن جهة أخر يمكن أن يؤدي ذلك إىل تقليل شـأن 

 .اللهجات املحلية ملصلحة الفصيحة
 إلعالميةالتنسيق يف املنظومة ا −ثامناً 

غني عن البيان أن لوسائل اإلعالم دوراً كبرياً يف تعزيز اللغة العربية الفصيحة, وثمـة 
عامل هام جيعل هلا أثراً بعيداً يف احلياة اللغوية, وهذا العامل هو تعدد الوظـائف اللغويـة يف 



 

للتسـلية هذه الوسائل, إذ تستخدم اللغة فيها تارة لإلخبار املبارش وأخر لإلبـالغ, وتـارة 
والرتفيه, أو لنقل الرتاث االجتامعي والثقايف عرب األجيال, وتقديم صور وقضايا واقعية, أو 

وهذه وظائف متعددة حتمـل بالرضـورة صـيغاً لغويـة خمتلفـة . للتوعية اهلادفة ويف اإلعالن
 .تساير املستويات اللغوية لقطاعات الربامج املوجهة إىل اجلمهور

مهور املستهدف والقدرة اللغوية لديه رشط أسـايس للوصـول وإن كالً من معرفة اجل
وليست مهمة وسائل اإلعالم أن تقوم من الناحية اللغوية بتسـجيل . إىل الفاعلية يف اإلعالم

اللهجات املختلفة, وإنام مهمتها يف املقام األول تقـديم الـنمط اللغـوي السـليم يف تنوعاتـه 
ة, برامج الصحة, بـرامج الرياضـة, بـرامج اللقـاءات برامج األطفال, برامج املرأ(املختلفة 

 ).الخ...واحلوارات
إن ترسيخ هذا االجتاه يف التوعية وصقله يعـد مـن الرضـورات املعـارصة مـن أجـل 

ومن املتوقع أن يزداد عدد العاملني يف إنتاج الـربامج . تشكيل احلياة اللغوية بالطابع املنشود
كون اإلفادة من اللغة الفصيحة املوحدة رشطـاً رضوريـاً يف األقطار العربية كلها, وعندها ت

 .لالنتشار الواسع عىل الصعيد العريب
وإذا كان رجاالت الرتبية يرون أن أفضل طريقة لتعلـيم اللغـة وأيرسـها وأقرهبـا إىل 

أن نستمع إليها فنطيل االستامع, ونحاول التحدث هبا فنكثر املحاولـة, «مسايرة الطبيعة هي 
وهبة املحاكاة أن تؤدي عملها يف تطويع اللغة ومتلكهـا وتيسـري الترصـف فيهـا, ونكل إىل م

وتلك هي سنة الطبيعة يف اكتساب األطفال لغاهتم من غري معاناة وال إكراه وال مشقة, فلـو 
استطعنا أن نصطنع هذه البيئة التي تنطلـق فيهـا األلسـن باللغـة صـحيحة, ونسـتمع إليهـا 

د لنا كل فتنطبع يف نفوسنا, ونحاكي ها فتجري هبا ألسنتنا, إذاً ملكنا اللغة من أيرس طرقها, وملهّ
 )١(.»صعب يف طريقها

وإن بإمكان وسائل اإلعالم أن تسهم يف إجياد هـذه البيئـة السـامعية الفصـيحة إذا مـا 

                                                 
 .٣ص ١٩٥٨دار املعارف بمرص  − حترير النحو العريب − إبراهيم مصطفى وزمالؤه )١(



 

أحسن استثامرها وتوظيفها بجعل العربية الفصيحة املعارصة السـهلة لغـة اإلعـالم يف كـل 
جمه ألن ثمة عالقة وثيقة بني اجلمهور العريب ووسائل اإلعالم, إذ يعطيهـا مـن فعالياته وبرا

وقته اليشء الكثري, فإذا ما وقف عىل سمعه طوال مدة استامعه هلا اللغـة العربيـة الفصـيحة 
النقية اخلالية من األخطاء, ترسخت يف ذاكرته أساليبها وطرائقها الناصعة يف التعبـري, ومـع 

نضج ذلك يف ذهنه فيولد لديه املقدرة عىل املحاكاة, فيستخدم الفصيحة يف استمرار السامع ي
 .التعبري عن حاجاته وأغراضه وأفكاره

واللغة التي يطلب إىل أجهزة اإلعالم استخدامها يف براجمهـا وسلسـالهتا ومقابالهتـا 
روح  هي اللغة السليمة من األخطـاء فيهـا.. وزوايا صحفها وأقالمها ومرسحياهتا وأغانيها

فإذا . العامية وثوب الفصيحة, تكثر فيها املفردات التي تفهمها الغالبية العظمى من اجلامهري
نفذت ذلك أسهمت يف تكوين بيئة سامعية منشـودة تسـاعد املسـتمعني عـىل حماكاهتـا, ألن 
املواطن العريب ينفق من وقته ما يقارب من ست ساعات يومياً يف االستامع ورؤيـة مـا يبـث 

 .ائل اإلعالم وقراءتهعرب وس
وملا كان لإلعالم هذا الدور الكبري يف النهوض باللغة إذا كان ما يبث عرب وسائله مـن 
برامج بالعربية الفصيحة كان البد من التنسيق بـني املعنيـني بـاإلعالم إلجيـاد لغـة إعالميـة 

ترصـة واقعية وحوارية تتخذ أشكاالً لغوية بسيطة عمليـة ومبـارشة وعرصـية ومألوفـة وخم
ومكثفة تؤدي املعنى بأقل األلفاظ والعبـارات دون أن هتـبط إىل العاميـة, ودون أن تقـع يف 

وأحسن الكالم ما كان قليلـه «االبتذال والضحالة والوهن والسطحية, وقديامً قال اجلاحظ 
, وكان صـحيح يغنيك عن كثريه, ومعناه يف ظاهر  لفظه, فإذا كان املعنى رشيفاً واللفظ بليغاً

هاً عن االختالل, مصوناً عن التكلـف, صـنع يف القلـب ال طبع, بعيداً عن االستكراه, ومنزّ
 )١(.»صنيع الغيث يف الرتبة الكريمة

وانطالقاً من هذه الرؤية يف الوقوف عىل أحسن الكـالم يمكـن التنسـيق بـني معـدي 

                                                 
 .٦٣ص ١ج − البيان والتبيني − اجلاحظ )١(



 

اجلميـل  الربامج اإلعالمية املصوغة بالفصيحة عىل نطاق الوطن العـريب, ذلـك أن الكـالم
 .واجلذاب والشائق يؤثر يف النفوس تأثري الغيث يف الرتبة الكريمة عىل حد تعبري اجلاحظ

والبد من التنسيق يف جمال وضع معايري للغة اإلعـالم املبثوثـة عـرب اإلذاعـة, بحيـث 
تتسم بقرص اجلمل والعبارات, وجتنب احلشو اللفظي, واالبتعـاد عـن اجلمـل االعرتاضـية 

فاظ املألوفة والتكرار, ألنه سمة لغة اإلذاعة والتلفـزة, ذلـك ألن املتلقـي ال واستخدام األل
 .الخ...يستطيع أن يعود إىل مراجعة الكالم عىل النحو املتبع يف الصحف واملجالت

 )اإلنرتنت(التنسيق اللغوي عىل الشابكة  − تاسعاً 
سـتخدامها عـىل من التحديات التي تواجهها اللغـة العربيـة يف ميـدان املعلوماتيـة وا

تعدد مواصفات حمارفها, إذ إن اللغة العربية تأيت يف املرتبـة اخلامسـة يف ) اإلنرتنت(الشابكة 
العامل من حيث عدد السكان املتكلمني هبا, فهـي جتـيء قبـل الفرنسـية واألملانيـة واليابانيـة 

, ومل ي تحقق واإليطالية, ومع ذلك اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغات وفرضت رسمياً
, وهذه احلال هي نفسها يف كل املواصفات األخر السـتعامل اللغـة العربيـة يف  ذلك عربياً

 )١( .مجيع التطبيقات اللغوية املكتوبة واملحكية
وجتدر اإلشارة إىل أن تعدد املواصفات يؤدي إىل إشكاالت يف الشابكة ويف البحث يف 

شكالت يف جمـاالت تعـرف احلـروف قواعد املعطيات, ويف اإلعالم, ويسبب العديد من امل
العربية, ولد املدقق اإلمالئي, واملدقق الرصيف, واملدقق النحوي, ويف التحليل والرتكيب, 

 .وتوليد النص اآليل والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم وتركيبه, والفهم اآليل للنص
ت احلـروف ومن هنا كانت احلاجة ماسة إىل التنسيق بني املتخصصني لوضع مواصفا

العربية واعتامدها, وإىل التنسيق يف جمال تطوير أدوات البحث عن املعلومات باللغة العربيـة 
) ويـب(تسهيالً للوصـول إىل مصـادر املعلومـات, وإقامـة بنـاء مواقـع » حمركات البحث«

                                                 
مـؤمتر جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق  − لشابكةقضايا راهنة حول اللغة العربية وا − الدكتور حممد مرايايت )١(

 .١٠ص ٢٠٠٦دمشق  − )اللغة العربية واملعلوماتية(



 

تفاعلية باللغة العربية, تدعم مرشوعات توحيد املصطلحات العربية يف جمال املعلوماتية, ملـا 
 .هلا من أثر يف تسهيل تواصل األفراد والباحثني العاملني يف هذا امليدان

والتنسيق رضوري أيضاً يف جمال استثامر احلواسيب يف إنفـاذ املرشـوعات الكثـرية يف 
مرشوع الذخرية اللغوية, مرشـوع املعجـم التـارخيي, مرشـوع معجـم (ميدان اللغة العربية 

 ).الخ..ملفاهيم, مرشوع البنى اللغوية التعابري االصطالحية, مرشوع معجم ا
والتنسيق أيضاً يف جمال الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة مـن مثـل بـرامج تعلـيم 
اللغة العربية وتعلمها ألبنائها املقيمني واملهاجرين, ولغري أبنائها من الدول اإلسالمية وهـم 

وتأهيـل معلمـي العربيـة وتـدريبهم, من الراغبني يف تعلم العربية, وبرامج التعلم الـذايت, 
الخ, والتنسيق يف جمـال إغنـاء املحتـو الرقمـي عـىل الشـابكة, ..وبرامج الرتبية اإلعالمية

 .وختصيص جوائز ألفضل املواقع التي تعتمد العربية الفصيحة
 التنسيق بني مجعيات محاية اللغة العربية − عارشاً 

العربية, تعمل عىل صـوهنا ومحايتهـا مـن ثمة مجعيات أهلية غري حكومية حلامية اللغة 
التحديات التي تواجهها, وتقوم بمناشط وفعاليات يف هذا املجـال, فهنـاك مجعيـة يف دولـة 
اإلمارات العربية املتحدة, وثانية يف مجهورية مرص العربية, وثالثة يف اململكة املغربية, ورابعة 

يف اجلزائر, وجلنة للتمكني للغة العربيـة  , وهناك جلنة عليا»فعل أمر«يف لبنان شعارها مجعية 
 .يف سورية

, ذلـك ألن  والشك يف أن التنسيق بني هذه اجلمعيات يف جماالت عملها أمر مهم جداً
تبادل التجارب واإلفادة من املناحي اإلجيابية يسهم ذلك كلـه يف دفـع عمـل هـذه اللجـان 

ات مثال حي عىل االنتامء احلق إىل خطوات إىل األمام, كام أن العمل التطوعي يف هذه اجلمعي
 .األمة وخدمة لغتها

تلك هي قضايا عرش أر أن من األمهية بمكـان أن تكـون مـدار التنسـيق يف مسـرية 
التعريب, ولست اآلن يف جمال احلرص, إذ إن ثمة قضـايا أخـر حتتـاج إىل التنسـيق, فهنالـك 

حيتاج إىل جهود كبرية يف مجيع ميادين  التنسيق بني اجلهات املعنية بالرتمجة عىل الصعيد العريب



 

املعرفة والسيام الرتمجة يف ميادين العلوم والتقانة, وتوفري ما حيتاج إليه املدرسون والطـالب 
خمتلف املجاالت والتخصصات, وثمة حاجة يف الوقت نفسه إىل ترمجة الدوريات الصحية يف 

 ,ياً مع تدريس العلوم والتقانة بالعربيةواألكاديمية والتقانية والبحوث والرسائل اجلامعية متش
ومتتد احلاجة إىل ترمجة املزيد من الربامج التلفزية التي تعمل عىل زيادة ثقافة املجتمع, وبـرامج 
طبية وصحية وترمجة األفالم واملسلسالت التلفزيـة املناسـبة واملزيـد مـن بـرامج املعلوماتيـة 

 .هزة واألدوات واملواد املستوردةوأنظمتها والنرشات واملطويات امللحقة باألج
ويستدعي التنسيق أيضاً تعريف اآلخرين من أبناء اللغات األخر باحلضارة العربيـة 
عن طريق ترمجة ما أسهم به العرب يف مسرية احلضارة اإلنسانية ونرش روائع القيم اإلنسانية 

عمليـة الرتمجـة برتقيـة كام يتجىل التنسيق أيضاً يف جماالت ارتبـاط . وإطالع اآلخرين عليها
أعضاء اهليئة التدريسية وختصيص جوائز ومكافـآت تشـجيعية للمرتمجـني, ووضـع مقـرر 
ترمجة يف كل ختصص, فمن يدرس الرياضيات عليه أن يكون ملامً بأسـس الرتمجـة فيـه مـع 
الرتكيز عىل التخصص, وتشجيع العناية بالرتمجة الفوريـة التـي حتتـاج إىل تـدريب ومـران 

االطالع عىل مادة االختصاص مـع رصـيد كبـري يف اللغتـني العربيـة واألجنبيـة, ورسعة و
ورصد الرتمجات عىل الساحة العربية تالفياً للتكرار وتعرفاً للمجاالت التي البد من الرتمجة 
فيها, إذ إن عـدم التنسـيق يف هـذه املجـاالت جعـل نسـبة مـا يـرتجم يف اآلداب والعلـوم 

ة يف العلوم البحتة والتطبيقية والتقنيات, كام جعل وجـود فـوىض االجتامعية أكثر من الرتمج
عىل الصعيد العريب فثمة كتاب يرتجم يف قطر عريب, وإذا هو نفسه يـرتجم ترمجـة خمتلفـة يف 
 .قطر آخر, وهذا األمر يؤدي إىل بعثرة اجلهود من جهة, وضياع الفائدة املرجوة من التنسيق

, فـإن ثمـة  وإذا كان نجاح أي عمل يتوقف عىل البدء بالتنفيذ أوالً, وعىل املتابعة ثانياً
ثغرة كبرية عىل صعيد املتابعة, إذ لو كانت هناك متابعة حثيثة ما رأينا تكرار التوصيات عـىل 

ولكـم حيـز يف الـنفس أملـاً أن يكـون اإلمهـال داعيـاً إىل . مد نصف قرن بني مؤمتر وآخر
قضية التعريب, حتى بتنا نسمع يف مؤمتراتنا صـيحات اإلمهال يف معاجلة قضايانا كافة ومنها 

تدعو إىل تدريس مواد املعرفة باللغات الكونية ويقصدون هبا األجنبية, متجاهلني أن اللغـة 



 

العربية هي من اللغات الكونية التي يشار إليها بالبنان يف مسرية احلضـارة البرشـية, ومجيـل 
ل غريها عليها وإحالل جداً أن نعرف قدر أمتنا ومكانة لغتها بني  اللغات العاملية, ال أن نفضّ

غات واملربرات  ذلك ألن اللغـة األم هـي الـوطن الروحـي ! األجنبية مكاهنا مهام تكُ املسوّ
وما أمر أن يكـون عاقـاً هلـا وجاحـداً ! لكل فرد يف األمة, وما أمجل أن يكون املرء باراً بأمه 

 !.لفضلها 
 

 ومراجعه الفصلمصادر 
 

القـاهرة  −دار املعـارف بمرصـ −حترير النحـو العـريب −م مصطفى وزمالؤهإبراهي −١
١٩٥٨. 

الطبعة اخلامسـة  −مكتبة اخلانجي بالقاهرة −اجلزء األول −البيان والتبيني −اجلاحظ −٢
١٩٨٥. 

مـؤمتر جممـع  −قضايا راهنة حول اللغـة العربيـة والشـابكة −الدكتور حممد مرايايت −٣
 .٢٠٠٦دمشق  −)بية واملعلوماتيةاللغة العر(اللغة العربية بدمشق 

مؤمتر التعريب  −اخلطة العامة لتنسيق التعريب يف الوطن العريب −حممود أمحد السيّد −٤
 .٢٠١٣اخلرطوم  −الثاين عرش

جملـة دراسـات  −فوىض املصطلحات يف الكتابات العربيـة −حممود إسامعيل صالح −٥
 .٢٠٠٣الرباط  −املغرب −العدد الثالث −مصطلحية



 

 
 
 
 السادسالفصل 

 
 اللغة العربية واللغات األجنبية وموقعها يف التعليم العام
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 الفصل السادس
 اللغة العربية واللغات األجنبية وموقعها يف التعليم العام

 
نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف أمهية تعلم اللغة العربية واللغات األجنبية يف 

اقع تعليم اللغة العربيـة يف التعلـيم العـام, وواقـع تعلـيم اللغـات الوقت نفسه, وأن نبني و
األجنبية, ثم نوضح الواقع التعليمي يف املامرسات داخـل الصـفوف, والكفايـات اللغويـة 
للمتعلمني وميوهلم واجتاهاهتم, ثم نقف عىل بعض القضايا املثـارة يف جمـال تعلـيم اللغـات 

 .ض الصو عىل درب النهوض هبذا الواقعاألجنبية يف التعليم العام, لنرسم بع
 أمهية تعلم اللغة العربية واللغات األجنبية −أوالً 

من البدهي أن تعلم اللغات رضورة ماسة متليها املتطلبات الوطنية والقوميـة وطبيعـة 
العرص الذي نحيا حتت ظالله, ذلك ألن أي لغة هي أداة التفكري, وهي وسيلة الفرد للتعبري 

عواطفه وأفكاره, ووسيلته لقضاء حاجاته وتنفيذ مطالبـه يف املجتمـع الـذي عن مشاعره و
, ومطلعـاً عـىل جتـارب  حييا فيه, وهبا يناقش شؤون حياتـه مستفرسـاً وباحثـاً ومستوضـحاً
, وتوجهاً نحو املستقبل, وموظِّفاً تلك التجارب يف حياته, ومؤثراً  اآلخرين ماضياً وحارضاً

 .ميف وجدانات اآلخرين وعقوهل
ر باللغة إذ يقول نحن نشعر بوجودنـا وبحاجاتنـا «: وير الدكتور طه حسني أننا نفكّ

املختلفة, وعواطفنا املتباينة وميولنا املتناقضة حني نفكر, ومعنى ذلك أننا ال نفهم أنفسنا إال 
بالتفكري, ونحن ال نفكر يف اهلواء, وال نستطيع أن نفرض األشياء عىل أنفسنا إال مصورة يف 

ذه األلفاظ التي نقدرها ونديرها يف رؤسنا, ونظهر منها للنـاس مـا نريـد, ونحـتفظ منهـا ه
ألنفسنا بام نريد, فنحن نفكر باللغة, ونحن ال نغلو إذا قلنا إهنا ليست أداة للتعامل والتعاون 

  )١(.»االجتامعيني فحسب, وإنام هي أداة التفكري واحلس والشعور

                                                 
  .١٩٦٨ −قاهرةال −مطبعة املعارف ومكتبتها −مستقبل الثقافة يف مرص −الدكتور طه حسني )١(



 

ية, فهي مستودع تراث األمة, والرباط الذي يربط بـني واللغة مؤسسة اجتامعية إنسان
, وهي اجلرس الذي تعرب عليه األجيال من  د كلمتهم, وجتمع بينهم فكرياً أبناء املجتمع, فتوحّ

 .املايض إىل احلارض, ومن احلارض إىل املستقبل
ةُ املرء, وهوية جمتمعه وأمته يف الوقت نفسه, ذلـك ألن اللغـة واهل ويَّ ويـة واللغة هي هُ

ه ولسـانُه, ويف : وجهان لعملة واحدة, إذ ليس اإلنسان يف جوهره إال لغةً وهوية اللغةُ فكـرُ
ن هويته  .الوقت نفسه انتامؤه, وهذه كلها تكوّ

وليست ثقافة أي جمتمع إال منظومة تشمل اجلوانب املعنوية فيه لغةً ومعرفةً وعـاداتٍ 
تري وقوانني, كام تشمل مجيع اجلوانب العمليـة وتقاليدَ وميوالً واجتاهات وقيامً وأنظمة ودسا

 .واألدائية والتطبيقية والتقانية يف حياته
ةٌ ثقافية متيزه, وال يمكننا أن نتصـور جمتمعـاً  ويَّ ولكل جمتمع من املجتمعات البرشية هُ
دون هوية, واللغة هي حمور الثقافة وحاملتها واحلاضن هلا, واملعـربّ عنهـا, وهـي األسـاس 

ذي تقوم عليه األمـة والـوطن الروحـي هلـا, ومـا اهلويـة إال الطـابع املعـربّ عـن الصلب ال
, أي لساناً وعقالً ووجداناً وأداء, وال هوية دون لغـة, وال وطـن مـن  الشخصية لغةً وثقافةً

 .دون هوية
وإذا كانت اللغة هي وسيلة املرء للتحكم يف بيئته ألهنا أداة التفكري وثمرته, وهبـا تسـهل 

التفاعل االجتامعي واالنصهار الفكري بني أفراد املجتمع واألمة, فإن لغتنا العربية هي عمليات 
هويتنا, وذاكرة أمتنا, ومستودع تراثها, وجرسها للعبور من املايض إىل احلارض, ومـن احلـارض 

ة, وقرآننا إىل املستقبل, فهويتنا العربية هي انتامء إىل لغتنا العربية, وتارخينا العريب, وأرضنا العربي
 .العريب

ولغتنا العربية هي التي عاشت تارخينا, وطبعت بالعروبة حضارتنا, وحـوت ثقافتنـا, 
دت ألسنتنا وأقالمنا, وهي قلعتنا احلصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحـدتنا  ووحَّ

العربية أفقياً القومية, وهي ذات أبعاد متعددة, فهي من الناحية القومية جتمع بني أبناء األمة 
ـد, وهـي مـن الناحيـة الدينيـة وسـيلة  د واملوحَّ وعمودياً مادامت هي الرباط القومي املوحِّ



 

العريب لفهم دينه وعقيدته ما دامت هي لغـة القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي الرشـيف, 
والقرآن الكريم هو الذي صان هذه اللغة وحفظِها من الضياع, وصـاهنا مـن االضـمحالل 

ل مع كثرة الكوارث التي اجتاحت األمة واألرزاء والنكبات التـي ابتليـت هبـا عـرب والزوا
العصور, وما الفضل يف صمود اللغة العربية أمام اهلجامت الرشسة التي تعرضت هلا األمـة, 
والتحديات القاسية التي واجهتها عرب مسريهتا إال للقـرآن الكـريم, ذلـك الكتـاب العـريب 

آيـةً لنبوتـه, وتأييـداً  لروح األمني عىل قلب الرسول العـريب الكـريم املبني الذي نزل به ا
 .لدعوته, ودستوراً ألمته

, كـام أن معرفـة  هلذه األسباب كافةً كان تعلم اللغة العربيـة وتعليمهـا واجبـاً مقدسـاً
, وعرص االنتشار )التكنولوجيا(اللغات األجنبية من متطلبات العرص, عرص العلم والتقانة 

 اخلـاطف, واالنفتـاح بـني احلضـارات والثقافـات, وال يعـد املـرء مثقفـاً يف حياتنـا الثقايف
املعارصة إال إذا كان متمكناً من لغته األم واللغات األجنبية, وعىل األقل واحدة منها, ذلك 
ألن معرفة اللغات األجنبية تسمح لصاحبها فهم حضارات الشعوب األخر, كام تتيح لـه 

ف اآلخرين   :بحضارة أمته, ورحم اهللا شاعرنا العريب عندما يقولأن يعرّ
ــهُ  ــر نفعُ ــرء يكث ــات امل ــدر لغ  وتلــك لــه عنــد الشــدائد أعــوانُ  بق
 فكـــلُّ لســـانٍ باحلقيقـــةِ إنســـانُ  فبادرْ إىل حفـظِ اللغـات مسـارعاً 

وما دامت اللغة العربية هي هوية املرء وهوية أمته ووطنه الروحي, وما دامـت اللغـة 
ة هي وسيلته لفهم حضارات الشعوب من طرف وتعريف اآلخرين بحضـارة أمتـه األجنبي

 .من طرف آخر
وما دامت اللغة األم واللغات األجنبية جيري اكتساهبا وتعلمهـا يف مراحـل التعلـيم, 
والسيام مرحلة التعليم العام, فام حال واقع تعليم اللغة العربية واللغـة األجنبيـة يف واقعنـا 

 ليم ما قبل اجلامعي?العريب يف التع
 .هذا ما سنعرض له يف الصفحات التالية

 



 

 واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −ثانياً 
تنص دساتري الدول العربية عىل أن اللغة الرسمية يف الدولة هي اللغة العربية, عـىل أن 

وإذا . الـخ...وتراسـالً تتجىل سريورةً وانتشاراً يف مجيع شؤون احلياة تعليامً وإعالمـاً وإدارة 
ألقينا نظرة عىل واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام يف الوطن العـريب فإننـا نالحـظ يف 

أن تعليم اللغة العربية يبدأ مـن الصـف األول مـن مرحلـة التعلـيم ) ١(اجلدول ذي الرقم 
 ).احلكومية(األسايس, ويستمر هبا حتى هناية املرحلة الثانوية يف املدارس الرسمية 

 )١(اجلدول رقم 
 واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام بالوطن العريب

 واقع تعليم اللغة العربية الدولة
يبدأ تعليم اللغة العربية وتعلـيم املـواد هبـا مـن الصـف األول مـن  الكويت

مرحلة التعليم األسايس, ويسـتمر حتـى هنايـة املرحلـة الثانويـة يف 
أمـا املـدارس اخلاصـة فـتعلم بـاللغتني العربيـة . ةاملدارس الرسمي

 .وبعض املواد باألجنبية معاً 
يبدأ تعليم اللغـة العربيـة مـن الصـف األول مـن مرحلـة التعلـيم  قطر

األسايس, ويف املدارس املستقلة التي ترشف عليها الدولة اعتمدت 
 .اللغة اإلنجليزية لتدريس مواد العلوم والرياضيات واحلاسوب

يبدأ تعليم اللغـة العربيـة مـن الصـف األول مـن مرحلـة التعلـيم  اليبي
األسايس, وتعلّم مجيع املواد يف هـذه املرحلـة ويف املرحلـة الثانويـة 

 .باللغة العربية يف املدارس الرسمية واخلاصة
يبدأ تعليم اللغة العربيـة مـن الصـف األول يف املـدارس الرسـمية  لبنان

س بالعربية و% من املدارس هي رسمية ت٣٠و س مواد ٣٠درّ % تدرّ
س مواد باإلنجليزية, وذلك من الصف األول ٣٠بالفرنسية و % تدرّ



 

حتى اخلامس, ومن الصف السادس إىل هناية املرحلة الثانوية يصبح 
س باللغــة . % لإلنجليزيــة٤٠% للفرنســية و٦٠ واملــواد التــي تــدرّ

ــوم احليــ ــة والكيميائيــة وعل ــي العلــوم الفيزيائي ــة ه اة األجنبي
س بالعربيـة يف . والتكنولوجيا واملعلوماتية أما املـواد األدبيـة فتـدرّ

املدارس الرسمية واخلاصة إال يف عدد قليل مـن املـدارس اخلاصـة 
 .فتعلم الفلسفة واالقتصاد واالجتامع باللغة األجنبية

ــيم األســايس  تونس ــيم مــن الصــف األول ويســتمر يف التعل ــدأ التعل يب
بيـة يف املـدارس الرسـمية, وبـاللغتني العربيـة والثانوي باللغة العر

 .والفرنسية يف املدارس اخلاصة
يبدأ التعليم من الصف األول, ويستمر تعليمها والـتعلم هبـا حتـى  سورية

هناية املرحلة الثانوية يف املدارس الرسمية واخلاصـة, وثمـة منـاهج 
م إثرائية باللغـة األجنبيـة يف بعـض املـدارس اخلاصـة ملـواد العلـو

 .والرياضيات إىل جانب اللغة العربية
يبدأ التعليم من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة الثانويـة  السعودية

باللغة العربية, وصدر أخرياً عن وزارة الرتبية والتعليم نظام جديـد 
بتعليم مجيع املواد بلغة غـري ) بنني وبنات(يسمح للمدارس األهلية 

 .دينية والعربيةعربية ما عدا العلوم ال
يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة  األردن

الثانوية يف املدارس الرسـمية واخلاصـة, مـا عـدا بعـض املـدارس 
 .اخلاصة فتعلم املواد العلمية باللغتني العربية واإلنجليزية

ايـة املرحلـة يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هن املغرب
الثانوية يف املدارس الرسمية واخلاصـة, مـا عـدا املـدارس اخلاصـة 



 

فتعلم بعض مواد التعليم التقنـي والتجـاري والصـناعي والفنـون 
 .باللغة األجنبية

يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول, ويستمر حتى هناية املرحلـة  سلطنة عامن
ما املدارس اخلاصة فيكـون أ. الثانوية يف املدارس الرسمية واخلاصة
 .التعليم فيها باللغتني العربية واألجنبية

يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة  اجلزائر
أما يف املدارس اخلاصة فـتعلم بعـض . الثانوية يف املدارس الرسمية

 .املواد باللغة األجنبية
س  املواد باللغة العربية فقط كام هي عليه احلـال يف أما املدارس اخلاصة فإن بعضها يدرّ

ليبيا وسورية, إىل جانب مناهج إثرائية ملواد العلوم والرياضيات باللغة األجنبيـة إىل جانـب 
 .العربية يف سورية, وهي التي تعلّم هبا مجيع املواد يف املدارس اخلاصة والرسمية

ملستقلة التـي ترشـف عليهـا الدولـة ونالحظ أيضاً أن دولة قطر تنفرد يف أن املدارس ا
 .اعتمدت اللغة اإلنجليزية لغة لتعليم مواد العلوم والرياضيات واحلاسوب

أما املدارس اخلاصة يف كل من الكويت وتونس واألردن وسلطنة عامن فتعلّم باللغتني 
 .العربية واألجنبية

س باللغة األجنبية يف التعلي م العام يف كل من لبنان ويتبنيّ من اجلدول أن ثمة مواد تدرّ
واملغرب واجلزائر, وأن املواد التي تدرس باللغة األجنبيـة يف لبنـان هـي العلـوم الفيزيائيـة 

واملعلوماتيـة, ويف املغـرب تعلّـم مـواد ) التكنولوجيـا(والكيميائية وعلوم احليـاة والتقانـة 
 )١(. التعليم التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة األجنبية

تضح من املعلومات السابقة عن واقع التعلـيم باللغـة العربيـة يف التعلـيم العـام يف وي

                                                 
اخلطـة العامـة لتعريـب  −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلـوم −الدكتور حممود السيّد وآخرون )١(

  .٢٤ص ٢٠١١تونس  −التعليم



 

الوطن العريب أن ثمة غياباً للسياسة اللغوية عىل نطاق الساحة القومية, إذ ليس ثمة ختطـيط 
رفـة باللغـة القوميـة لغوي يف ضوء سياسة لغوية واضحة ترسم املوقف من تعليم مـواد املع

. وحدها يف مرحلة التعليم األسايس واملرحلة الثانوية, وذلك يف املدارس الرسمية واخلاصة
أما ما الحظناه من اضطراب يف املواقف وبصورة خاصة يف املـدارس اخلاصـة فإنـه يشـكل 

جنبيـة دون ثغرة يف النظام التعليمي العريب, إذ إن االقتصار عىل تعليم بعض املواد باللغة األ
 .العربية يعد عمالً سلبياً يف رصح لغتنا العربية ونظامنا الرتبوي

 واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعليم العام −ثالثاً 
سبقت اإلشارة إىل أن تعليم اللغات األجنبية من األمهية بمكان يف عاملنا املعارص بعد 

ق  بني تعلم اللغات األجنبية وهو أمر هـام, أن غدا العامل قرية صغرية, ولكن البدّ لنا أن نفرّ
وبني تعلم مواد املعرفة باللغة األجنبية بدالً من العربية ويف املدارس العربيـة وعـىل األرض 

 .العربية, فهذا يف غاية اخلطورة
ولكي نتعرف واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعليم العام يف الوطن العريب ننظـر إىل 

الذي يشتمل عىل الصف الذي يبدأ فيه تعليم اللغة األجنبيـة األوىل, ) ٢(اجلدول ذي الرقم 
 .والصف الذي يبدأ فيه تعليم اللغة األجنبية الثانية إن وجد

 )٢(اجلدول رقم 
 واقع تعليم اللغات األجنبية يف التعليم العام يف الوطن العريب

 اللغة األجنبية الثانية اللغة األجنبية األوىل الدولة
دءاً مــــن الصــــف األولبــــ الكويت

 )اإلنجليزية(
 بدءاً من الصف الرابع

 −  )اإلنجليزية(بدءاً من الروضة قطر
ـــن الصـــف اخلـــامس ليبيا ـــدءاً م ب

 )اإلنجليزية(
 بدءاً من الصف العارش



 

ـــابع  )الفرنسية(بدءاً من الصف األول لبنان ـــف الس ـــن الص ـــدءاً م ب
 )اإلنجليزية(

ـــث تونس ـــف الثال ـــن الص ـــدءاً م ب
 )سيةالفرن(

ـــدءاً مـــن الصـــف الســـادس  ب
 )اإلنجليزية(

بــــدءاً مــــن الصــــف األول سورية
 )اإلنجليزية(

ـــابع  ـــف الس ـــن الص ـــدءاً م ب
 )الفرنسية(

ـــدءاً مـــن الصـــف الســـادس السعودية ب
 )اإلنجليزية(

 ال يوجد

بــــدءاً مــــن الصــــف األول األردن
 )اإلنجليزية(

 ال يوجد

ـــث املغرب ـــف الثال ـــن الص ـــدءاً م ب
 )الفرنسية(

ـــدءاً  ـــع  ب ـــف التاس ـــن الص م
 )اإلنجليزية(

بــــدءاً مــــن الصــــف األول سلطنة عامن
 )اإلنجليزية(

 ال يوجد

ـــث اجلزائر ـــف الثال ـــن الص ـــدءاً م ب
 )الفرنسية(

ـــدءاً مـــن الصـــف الســـادس  ب
 )اإلنجليزية(

 :ويتبني من هذا اجلدول ما ييل
يبيـا إن اللغة األجنبية األوىل هي اللغـة اإلنجليزيـة يف كـل مـن الكويـت وقطـر ول −١

وسورية والسعودية واألردن وسلطنة عامن, وهي الفرنسية يف كل من لبنان وتونس 
 .واملغرب واجلزائر

إن تعلم اللغة األجنبية األوىل يبدأ من الصف األول من مرحلة التعليم األسايس يف  −٢
كل من الكويت وسورية ولبنان واألردن وسلطنة عامن, ويبدأ من الصف الثالث يف 



 

املغـرب واجلزائـر, ومـن الصـف اخلـامس يف ليبيـا والسـادس يف كل من تـونس و
 .السعودية, أما يف دولة قطر فيبدأ من الروضة

قطـر : ثمة دول عربية مل ترشـ إىل اللغـة األجنبيـة الثانيـة فيهـا, وهـذه الـدول هـي −٣
وثمة دول أشـارت إىل اللغـة األجنبيـة الثانيـة, . والسعودية واألردن وسلطنة عامن

 .نوعية هذه اللغة, ومن هذه الدول الكويت وليبياولكن مل تعرف 
خيتلف البدء بتعلم اللغة األجنبية من دولة إىل أخـر, فهـو يف الكويـت يبـدأ مـن  −٤

الصف الرابع, ويف تونس واجلزائر يبدأ من الصف السـادس, واللغـة الثانيـة فـيهام 
ميـذ اإلنجليزية, ويف لبنـان وسـورية يبـدأ مـن الصـف السـابع حيـث يـتعلم التال

ويف املغـرب . الفرنسية يف سورية لغة ثانية, ويف لبنان يتعلمون اإلنجليزية لغة ثانيـة
يبدأ التعليم من الصف التاسع, واللغة الثانية هي اإلنجليزية, ويف ليبيـا يبـدأ تعلـم 

 .اللغة األجنبية الثانية يف الصف العارش
ية والفرنسية, وكذلك األمـر إن اللغتني األجنبيتني املعتمدتني لغة أوىل مها اإلنجليز −٥

 .يف نوعية اللغة األجنبية الثانية
ويتضح مما سبق أن ثمـة اضـطراباً وغيابـاً للسياسـة اللغويـة يف جمـال تعلـيم اللغـات 

 )١(. األجنبية عىل صعيد النظام الرتبوي العريب يف التعليم العام
 الواقع التعليمي يف املامرسات داخل الصفوف − رابعاً 

وثائق تدل عىل اللغة املقررة يف العملية التعليمية التعلمية يف التعلـيم العـام إذا كانت ال
 .إن للعربية أو لألجنبية, فإن املامرسات داخل الصفوف هي املؤرش األسايس عىل الواقع

ولقد سبق ملؤسسة الفكر العريب أن وجهت استبانات إىل عينة من الطالب بنني وبنات 
الوطن العريب, وقد شمل التوزيع اجلغرايف كالً مـن لبنـان وسـورية  يف هناية التعليم العام يف

 واألردن وفلسطني املحتلة والسعودية ومرص وتونس واملغرب وقطر, وموريتانيا والسودان

                                                 
  .٢٧املرجع السابق ص )١(



 

 )١(. والصومال والعراق
وبعد استبعاد العينات غري املمثلة يف بعض الدول املشار إليها, واإلبقاء عىل النسب املمثلة 

 ).٣(أمكن ترتيب هذه النسب ترتيباً تنازلياً عىل النحو املبني يف اجلدول ذي الرقم  إحصائياً 
 

 )٣(اجلدول رقم 
 النسبة املئوية للعينة املستجوبة مرتبة ترتيباً تنازلياً 

 نسبتها املئوية عدد الطالب يف العينة الدولة
 ٧٣.٤٦ ٣٤٨٧ لبنان
 ٧.٥٠ ٣٥٦ املغرب
 ٦.٦٤ ٣١٥ فلسطني
 ٥.٠٦ ٢٤٠ اموريتاني
 ٣.٠٥ ١٤٥ تونس
 ٢.٨٢ ١٣٤ السعودية

 
ويالحظ أن ما يقرب من ثالثة أرباع حجم العينة إنام هو من لبنان, يف حني أن الربـع 
الباقي هلا من مخس دول هي املغرب وفلسطني وموريتانيا وتونس والسعودية, كـام يالحـظ 

يتانيـا, ودولتـني مـن بـالد أن ثمة ثالث دول من املغرب العريب هي تونس واملغـرب ومور
 .الشام مها لبنان وفلسطني, ودولة من دول اخلليج العريب هي السعودية

فإننا ) حكومي أو خاص(ولو ألقينا نظرة عىل واقع القطاع التعليمي من حيث نوعيته 
 ).٤(نالحظ أن النسبة املئوية للطالب التابعني لكل قطاع عىل النحو املبني يف اجلدول 

 
                                                 

  .٢٠١١بريوت  −استطالع رأي طالب ما قبل التعليم اجلامعي −مؤسسة الفكر العريب )١(



 

 )٤(اجلدول 
 النسبة املئوية للعينة املستجوبة من حيث نوعية القطاع الذي تتبع له

 النسبة املئوية عدد الطالب يف العينة القطاع التعليمي
 ٦٢.٦٣ ٢٩٦٠ )رسمي(حكومي 

 ٣٢.٦٣ ١٥٤٩ خاص
 ٥.٠١ ٠٢٣٨ ال جواب
 ١٠٠ ٤٧٤٧ حجم العينة

اخلاص, وجتدر اإلشـارة  ويالحظ أن ما يزيد عىل ثلث العينة املستجوبة هو من القطاع
إىل أن األنظمة املطبقة يف املدارس اخلاصة ختتلف أحيانـاً عـن األنظمـة املطبقـة يف املـدارس 

 .الرسمية احلكومية, وهذا االختالف يؤثر يف اجتاهات الطلبة وميوهلم
 :اللغة املطبقة يف العملية التعليمية التعلمية  −  أ

يس مـواد العلـوم والرياضـيات هـي اللغـة تبني أن اللغة املعتمدة يف املدرسـة يف تـدر
% ٣٣.٥% من الطلبة إىل أن اللغة اإلنجليزية هي املعتمـدة, وأشـار ٤١.٤األجنبية, إذ أشار 

 .%٦.٨منهم إىل أن الفرنسية هي املعتمدة, يف حني أن نسبة من أشاروا إىل ثنائية اللغة بلغت 
ة اإلنجليزيـة بنسـبة قـدرها وتبني أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات جتري باللغـ

 .%١٩.٩% وبالعربية يف املرتبة الثالثة بنسبة قدرها ٣٣.٥% وبالفرنسية بنسبة قدرها ٤٣.٩
% مــن الطلبــة أنــه ال يســمح هلــم باإلجابــة عــن أســئلة مــواد العلــوم ٩٣.٤وأبــان 

 .والرياضيات يف الكتايب والشفهي باللغة العربية
 العلوم والرياضيات فكانت مزجياً مـن العاميـة أما اللغة املعتمدة يف رشح الدروس يف

% وبالعاميـة بنسـبة قـدرها ١٥.٨% وباألجنبية بنسبة قـدرها ٤٧.٥واألجنبية بنسبة قدرها 
 .%٤.٣% وجاءت العربية الفصيحة يف املرتبة األخرية بنسبة قدرها ٨.٧

 دة عـىلوتدل هذه النسب عىل أن واقع األنظمة املطبقة يف املدارس يساعد أيـام مسـاع



 

 إقبال الطالب عىل استعامل اللغة األجنبية ما دامت الدروس ترشح هبا, واالمتحانات تؤد
 .هبا, وأنه ال يسمح للطالب بتأدية امتحاناهتم بالعربية

% ٨١.٣وتسود العامية يف لغة التواصل بني الطالب, إذ وصلت نسبة اسـتخدامها إىل 
% وبلغـت نسـبة ٦.٢٢) الفصـيحة والعاميـة(يف حني بلغت نسبة استخدام ازدواجية اللغة 

%, وجاءت الفصيحة يف املرتبة األخرية حيـث ٦.٣) أجنبية وفصيحة(استخدام ثنائية اللغة 
 .%٣.٥بلغت نسبة استخدامها 

% من الطـالب ٣١.٤أما السبب يف عدم التواصل مع األساتذة بالفصيحة فقد أرجعه 
لعربية وتعقيـدها, وجتـدر اإلشـارة إىل أن % إىل صعوبة ا٣٠.٣إىل خوف الوقوع يف اخلطأ و

غياب القدوة احلسنة يف استعامل اللغة السليمة إن من املعلمني أو املتعلمني هو سبب أسايس 
 )١(. يف عدم التواصل, وأن ثمة أخطاء يرتكبوهنا عند ممارستهم العربية الفصيحة

 :الواقع املتعلق بميول الطلبة واجتاهاهتم نحو اللغة العربية  − ب
% من طلبة املرحلة الثانويـة إىل أهنـم اختـاروا الفـرع العلمـي ال األديب يف ٥٦.٢شار أ

دراستهم للحصول عىل الشهادة الثانوية, وأن السبب يف هذا االختيار هو الرغبـة يف متابعـة 
 .% منهم٤٩.٨االختصاص يف اجلامعة كام أفاد بذلك 

% من الطـالب ٥٣.١بية, إذ إن وأبان ما يقرب من نصف الطلبة أنه ال حيب اللغة العر
, وهذه أمـارة بالغـة اخلطـورة عـىل واقـع )العربية الفصيحة(فقط أبدوا حمبتهم للغتهم األم 
 .أبنائنا الطلبة نحو لغتهم القومية

% من الطلبة أهنم ال يرغبون يف تعلم مـواد العلـوم والرياضـيات وسـائر ٦٥.١وذكر 
ة, كام أشاروا إىل أنه لو ترك هلم اخليار يف اإلجابـة عـن املواد يف املرحلة الثانوية باللغة العربي

 أسئلة مواد العلوم والرياضيات يف الكتايب والشفهي فإهنم خيتارون اللغة األجنبية أكثـر مـن

                                                 
العـدد  −جملة التعريـب −الكفايات اللغوية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي –سيّد الدكتور حممود ال )١(

  .٢٣ص ٢٠١٢ )ديسمرب(كانون األول  −الثالث واألربعون



 

% يف حـني أن نسـبة مـن خيتـار ٦٥.٤اختيارهم للعربية, إذ بلغت نسبة من خيتـار األجنبيـة 
 .%٣١.٣العربية 
 :تعلمنيالكفايات اللغوية للم −ج

تبني أن ثمة قصوراً يف الكفايات اللغوية للمتعلمني من حيث الفهم والقراءة السـليمة 
والتعبري الوظيفي والقواعد النحوية والتذوق األديب والتفتيش والبحث يف املعاجم, وحفظ 

 .الخ...الشعر والنثر
لكلامت يف ذكر أكثر من نصف الطلبة املستجوبني أهنم جيدون صعوبة يف فهم كثري من ا

النصوص القديمـة واحلديثـة, وال يقترصـ القصـور يف الفهـم عـىل النصـوص املقـروءة يف 
القراءتني اجلهرية والصامتة, وإنام يمتد إىل النقص يف فهم مـا يسـتمعون إليـه يف الـدروس, 
وأن ثمة نفراً من الطلبة خيجلون أن يسألوا عن نقطة مل يفهموها, وحيسون باحلرج يف السؤال 

 .زمالئهم أمام
توجيـه «وأشاروا أيضاً إىل أهنم مل يدربوا التدريب الكايف عىل رضوب التعبري الوظيفي 

التعليامت واإلرشادات, إلقاء الكلامت يف املناسبات املختلفة, كتابة املذكرات, إعداد حمارض 
اجللسات وملخصات عنها, كتابة النرشات واإلعالنات, والالفتات, كتابة بطاقات الدعوة 
واالعتذار, حترير الرسائل الديوانية, ملء االسـتامرات, إجـراء املقـابالت, أصـول تقـديم 

 .الخ...الطلبات
كـام أشـاروا إىل ارتكـاهبم األخطــاء النحويـة يف تعبـرياهتم الشـفاهية والكتابيــة, وإىل 
صعوبات حيسون هبا يف دروس النحو, ويف البحث يف املعـاجم, وذكـروا أهنـم ال حيفظـون 

% من الطلبة إىل أهنم ال حيفظون أي شعر مـن عصـور األدب ٥٥.٢و النثر, إذ أشار الشعر أ
العريب عرب مراحله, وال يامرسون القراءة احلرة وإنام يرغبـون يف التنـزه والتسـلية ومشـاهدة 

 .السينام والتلفزة ويفضلون ذلك عىل القراءة
 
 



 

 قضايا مثارة − خامساً 
لغوية واضحة عىل الصعيد العـريب جتـاه البـدء  سبقت اإلشارة إىل أنه ال توجد سياسة

بتعلم اللغات األجنبية يف التعليم العام يف الوطن العريب, وثمة فريقان لكل مـنهام رؤيتـه يف 
النظر إىل هذه القضية, إذ ير الفريق األول إرجاء تعليم اللغات األجنبية إىل احللقة الثانيـة 

طفال من اكتساب لغتهم األم دون منازعة لغـة من مرحلة التعليم األسايس حتى يتمكن األ
أخر هلا يف عملية التعلم واالكتساب, وكان املريب سـاطع احلرصـي مـن محلـة لـواء هـذا 

من األمور الثابتة باألبحاث العلمية أن تعلم لغة أجنبية قبل إتقـان اللغـة «: التوجه إذ يقول
بمصلحة الطفل, ويعرقل نمـوه األصلية, وقبل الوصول إىل درجة من النضج العقيل, يرض 

 )١(.»الفكري عرقلة واضحة
ويذهب احلرصي إىل أن تعلم لغة أجنبية لتالميذ مل يتقنوا بعد لغتهم األصـلية ال يتفـق 
وقواعد الرتبية الصحيحة, وينايف مبادئ الرتبية القومية السليمة, ذلـك ألن تعلـيم الصـغار 

التالميـذ, ويعـوق نمـوهم الفكـري, قواعد لغتني خمتلفتني يف وقـت واحـد يرهـق عقـول 
 .ويشوش أذهاهنم, ويعطي مردوداً رجعياً عىل تعلمهم اللغة األوىل

س فيها األمور التي  كام أن املدارس االبتدائية هي ألجل تعليم مجيع أبناء الشعب, تدرّ
جنبية واللغة األ. حيتاج إليها مجيع الناس, وال يستغني عنها أحد مهام تكن املهنة التي يامرسها

ليست من األمور التي حيتاج إليها مجيع أفراد الشعب, وال يستغني عنها أحد, لـذلك جيـب 
 )٢( .أن تبقى خارج تدريس مدارس املرحلة األوىل من التعليم

وحيدد احلرصي الغاية من تعلم اللغة األجنبية فـري أن هـذه الغايـة جيـب أن تكـون 
هبا يف الشوارع أو يف املخازن, وبـدهي أن االسـتفادة االستفادة منها لتقوية الثقافة ال التكلم 

من هذه اللغة هلذا الغرض ال يمكن أن يكون يف املدارس االبتدائية, بل يف املدارس الثانويـة 

                                                 
 .٩٣ص −تقارير واقرتاحات لإلصالح −أبو خلدون ساطع احلرصي )١(

 .٧٩−٧٨: ص −آراء وأحاديث يف العلم واألخالق والثقافة −احلرصي )٢(



 

 .وحدها
ما من دولة من الدول الراقية تعلم يف مدارسها االبتدائية لغة «ويؤيد وجهة نظره قائالً 
تي ال تقـل عـن سـورية حاجـة إىل االسـتفادة مـن اللغـات أجنبية, فدول البلقان احلديثة ال

إن تركيا حـذفت اللغـة األوربيـة . األوربية ال تعلم غري اللغة األصلية يف املدارس االبتدائية
من مدارسها االبتدائية, والعراق حذف اللغة اإلنجليزية من الصفوف األربعـة األوىل, فـال 

 )١(. »تدائيةتعلم إال يف الصف اخلامس من الدراسة االب
أما الفريق الثاين الذي ير أن ال رضر من تعلم لغة أجنبية يف وقت مبكر فينطلق مـن 

يعد من متطلبات العرص, إذ مل يعد تعلم لغة ثانيـة  −واحدة عىل األقل −أن التكلم بلغة ثانية
, وحكراً عىل األطفال الـذين يـذهبون إىل املدرسـة بعـ د مرحلـة يف عامل اليوم امتيازاً أو ترفاً

التعليم اإللزامي, بل أصبح جزءاً من تربية كل طفل, حتى ولو تلقى أدنى حد من الدراسة, 
فضالً عن أن كثرياً من األطفال يترسبون وال يبقون يف املـدارس مـدة طويلـة كافيـة, ممـا ال 

  )٢(. يسمح هلم بأي تأخري يف تعلم اللغة الثانية

ياً ليس فقـط مـن وجهـة نظـر املجتمـع, وإنـام وهبذا يصبح تعليم لغة ثانية أمراً أساس
كذلك ألجل الفرد نفسه وتربيته الشخصية, ذلك ألن معرفة لغة ثانية متكن املرء من العيش 
والتحرك بحرية أكرب يف أكثر من حضارة, ومن ثم حترره من احلدود الثقافية املفروضة عليـه 

وإن معظـم الدراسـات أمجعـت . باالنتامء إىل مجاعة حضارية واحدة, أو جمتمع لغوي معني
عىل اعتبار تعليم لغة ثانية جزءاً رضورياً يف تكـوين الشخصـية يف عاملنـا املعـارص, وجـزءاً 

وهبذا يظهر أنه ال تعارض يذكر بني تعليم لغة أجنبية يف . أساسياً من عملية الرتبية األساسية
 .ية القومية السليمةاملدارس االبتدائية وبني قواعد الرتبية الصحيحة ومبادئ الرتب

ويذهب هذا الفريق أيضاً إىل أن من احلقائق املسلم هبا يف علم النفس أن اإلنسان يتمتع 

                                                 
 .٩٤السادس صاملرجع  )١(

)2(  UNESCO (1963) Foreign language in Primary Education P 15.  



 

بقدرة كبرية عىل التعلم, وهي ظـاهرة يتفـرد هبـا اإلنسـان عـن غـريه مـن الكائنـات احليـة 
ك األخر, فالطفل يولد وهو مزود باستعداد فطري الكتساب اللغة وتعلمها, وهو ال يملـ

فقط موهبة ال جتار يف اكتساب اللغة وتقليد األصوات, بل يتمتع كـذلك بمرونـة كبـرية, 
اء تعلمـه  وليس لد علم النفس دليل ملموس يثبت وجود أي رضر يلحق بالطفل من جرّ
املبكر للغة ثانية, وإنام عىل العكس أظهر ميزات كثرية تعطي مسألة البدء املبكر وزنـاً أعمـق 

, م نها أن املرحلة األبكر التي جيري هبا تعلم لغة ثانية هي املرحلة األكثـر مالءمـة وأكثر بعداً
 )١( .الكتساب هذه اللغة بطريقة تشابه تعلم اللغة األوىل

أن االجتـاه  Gesell ilg ويف تقرير ملؤسسة الرتبية احلديثة يف أمريكا يبني جيزل الـج 
بكرة يدل عىل تعرف أكثر اتضاحاً ألنـامط احلايل نحو توفري فرص تعلم لغة ثانية يف مرحلة م

تطور الطفل وتدرجه, فالطفل الصـغري يسـتمتع بتجربـة اللغـة, وهـو مسـتعد ألن يـتعلم 
ويصغي ويتواصل مع اآلخرين بكلمة خترج من الفم, وذلك يف حـاالت لعـب أو أوضـاع 

غة ثانية وحتى متثيلية حياتية, وبدافع ذايت مستحب, يكون الطفل عاطفياً سهل االنقياد إىل ل
  )٢(. لغة ثالثة

ولقد أجريت دراسات وافية يف أنحاء خمتلفة من العـامل كـام أشـارت املنظمـة الدوليـة 
للتثبت فيام إذا كان يوجد تأثري ضـار يمكـن أن حيدثـه ) اليونسكو(للرتبية والعلوم والثقافة 

ىل تطور اللغـة تعلم لغة ثانية عىل تطور الطفل العاطفي والفكري وعىل شخصيته أو حتى ع
 .األوىل لديه, إال أن هذه الدراسات مل تصل إىل نتائج حاسمة حول هذا املوضوع

وبناء عىل ذلك أمجعت آراء الباحثني عىل أنه يف حال عدم وجود برهان قاطع أو دليـل 
ن الباحث أن يقرر أن تعليم لغة ثانية هو ميزة أو عائق للشخصـية الفتيـة ويف . ملموس يمكّ

ثل هذا الدليل يوجد باملقابل برهان واضح يعطي مقداراً من األفضـلية للبـدء حال غياب م

                                                 
 .٢٤املرجع السابق ص )١(

 .٢٢املرجع السابق ص )٢(



 

غه املكاسب النفسية واالجتامعية الكثرية التي حيصـل عليهـا مـن  املبكر بتعلم لغة ثانية تسوّ
 )١(. يتقن التكلم بلغتني أو أكثر

نة ال تتكرر ويذهب هذا الفريق أيضاً إىل أن تعلم اللغة األجنبية املبكر له خصائص معي
يف مرحلة الحقة, ويمكن اإلفادة منها يف مدة ترتاوح بني اخلامسة واحلادية عرشة مـن عمـر 

ه هذا التعلم وفق أفضل مبادئ التعليم وطرائقه  هتيئـة أجـواء لغويـة (الطفل, وذلك إذا وجّ
ليأيت أقرب ما يكون إىل التعلم الطبيعي الذي حيصل عليه طفل يعيش يف وسـط ) اصطناعية

وعىل هذا تربز أمهية البدء بتعليم اللغة األجنبية منذ املرحلة األوىل حتى يستمر . تكلم لغتنيي
 .التدريب عىل استعامهلا مد أطول من السنني

وجتدر اإلشارة إىل أن الطفل يواجه عقبات عند البدء بتعلم اللغة األجنبيـة يف املرحلـة 
لغـة منـذ احللقـة األوىل مـن مرحلـة التعلـيم الثانوية يمكن تالفيها بالبدء يف تعلـيم هـذه ال

األسايس, واإلفادة من فرص السنني الغضة الكتسـاب اللغـة, والتـي يملـك الطفـل فيهـا 
مقدرة كبرية عىل التقليد بالنسبة ألصوات لغة ما, وقدرة عظيمة عـىل متثـل تراكيـب لغويـة 

. ل مـن شـأهناأخر, وهذه بمجموعها أمور ثمينة مـن احلكمـة عـدم إضـاعتها أو اإلقـال
يضاف إىل ذلك أن اللغة ال تتأتى برسعة, ومن األفضل أن تتأصل مع الطفـل منـذ مراحـل 
مبكرة, ذلك ألن الطفل كالرادار يمتص ما حوله يف البيئة وألن لعقله استعداداً السـتيعاب 

 )٢(. أمور كثرية, واملسألة فقط مسألة طريقة وأسلوب ونوع املادة املتعلمة
ل البحوث إىل نتائج حاسمة يف هذا املجال, وما يزال كل فريق متمسـكاً والواقع مل تص

بوجهة نظره إىل هذا املوضوع, ويف دراسة تتبعيـة لـثالث جمموعـات مـن أطفـال الريـاض 
تعلمت األوىل اللغة العربية, والثانية اللغتني العربية واإلنجليزية, والثالثة اللغـات الـثالث 

ية, وجر تتبع هذه املجموعات الـثالث حتـى هنايـة الصـف العربية واإلنجليزية والفرنس

                                                 
 .٢٠−١٧املرجع السابق ص  )١(

 .١٦املرجع السابق ص  )٢(



 

الرابع من مرحلة التعليم األسايس حيث أجري اختبار لقياس املستو التحصـييل يف اللغـة 
العربية, فلم يتبني وجود اختالف يف هذا املستو بـني أطفـال املجموعـات الـثالث, وإنـام 

لدهيم اجتاهات سلبية نحو اللغـة العربيـة, وجد أن أطفال املجموعتني الثانية والثالثة كانت 
وقد يرجع السبب إىل طرائق تدريس لغتنا العربية, إذ إن طرائق تـدريس اللغـات األجنبيـة 
ابة وغنية يف أساليبها وتقاناهتا احلديثة, يف حني أن طرائق تدريس العربية مازالت متخلفة  جذّ

 .أسلوباً وتقانة
 عصو عىل درب النهوض بالواق − سادساً 

ملا كان ثمة فوىض واضطراب يف وضع اللغـة العربيـة واللغـات األجنبيـة يف العمليـة 
 التعليمية التعلمية يف التعليم العـام بـالوطن العـريب كـان البـدّ مـن رسـم بعـض الصـو

للنهوض هبذا الواقع, ومن هذه الصو: 
 :وضع سياسة لغوية وختطيط لغوي يف ضوئها للتمكني للغة العربية -١

واجـب مقـدس, ) العربية الفصيحة(عىل أن يتقن أبناء العربية لغتهم األم إن احلرص 
فينبغي للجهود أن تبذل للتمكني للغة العربية يف التعليم العام عـىل أنـه األسـاس يف تزويـد 
الناشئة بالكفايات اللغوية, وعىل أن يتناول التمكني مجيع جوانب العملية التعليمية التعلمية 

ليامً عىل ألسنة املعلمني واملتعلمني, وطرائق وأساليب وتقانـات حديثـة, مناهج واستعامالً س
ومناشــط وفعاليــات صــفية وال صــفية, ومســاجالت ومنــاظرات ومســابقات عــىل مجيــع 

 .الخ....الصعد
ومن البدهي أن وضع سياسة لغوية قومية عىل الصعيد العريب ووضع خطة يف ضوئها  

, عىل أن تكون ثمة متابعـة حثيثـة لتنفيـذ بنـود هـذه يساعد أيام مساعدة عىل عملية التمكني
 .اخلطة عىل الصعيدين القومي والوطني

 :وضع سياسة لغوية وختطيط لغوي للغات األجنبية -٢

إن تعلم اللغات األجنبية أمـر الزب عـىل أن تبقـى للغـة األم املكانـة اجلـديرة هبـا يف 



 

من حيث االهتامم والعناية واالتقـان  العملية التعليمية التعلمية, وأن يكون ثمة تركيز عليها
 .وتعليمها باألساليب اجلذابة والشائقة متكيناً هلا يف نفوس أبناء األمة وعقوهلم ووجداناهتم

, وعرصـ )التكنولوجيـا(ويف الوقت نفسه ملا كان عرصنا احلايل, عرصـ العلـم والتقانـة 
بد من وضع سياسـة لغويـة االنتشار الثقايف واالنفتاح عىل حضارات األمم والشعوب كان ال

وختطيط لغوي جتاه تعليم اللغات األجنبية من حيـث حتديـد صـف البـدء بتعليمهـا, وعـدد 
 .ساعاهتا
 :إتاحة الفرصة الختيار اللغة األجنبية املتعلمة -٣

البد من أن يكون ثمة ختريّ للغات األجنبية احلية التي يتعلمها أبناء األمة يف ضوء رؤية 
ة, وإذا كانت اللغة اإلنجليزية هـي اللغـة العامليـة يف املرتبـة األوىل مـن اسرتاتيجية مستقبلي

حيث انتشارها عىل الصعيد العاملي فإن ثمة لغات أخر يرتتب عىل أبناء العربية تعلمهـا يف 
ضوء العالقات التي تربط األمة العربية بأصحاهبا مادام الوطن العريب يتوزع بني قاريت آسيا 

 .وإفريقيا
اللغة األجنبية دون فرضها فرضاً عىل التالميذ كام حيـدث اآلن عـىل الصـعيد  واختيار

العريب حيث تسود اإلنجليزية يف دول اخلليج العريب والفرنسية يف دول املغرب العريب, أمـر 
َ ال نعلـم : تربوي سليم من حيث ترك احلرية لعملية االختيار, والسؤال الذي يمثل أمامنا ملِ

مدارسنا أو اليابانية علامً بأن الصينية أصبحت ثاين دولة يف العامل من حيـث اللغة الصينية يف 
َ ال نبني ألبنائنا أمهية تعلم اللغة األجنبية ثقافياً واقتصادياً  األمهية االقتصادية بعد أمريكا ? ملِ
وسياسياً ? ونوضح هلم املزايا النسبية التي حيصلون عليها عند إتقان اللغـة وفـرص العمـل 

حتملة مثل الرتمجة والعمل يف رشكات عربية صناعية تتعامـل مـع أصـحاب تلـك اللغـة امل
 األجنبية املكتسبة الذين حيتاجون إىل خمتصني يف لغتها واقتصادها وحضارهتا ?

% مـن أبنائـه فقـط ١٠كم من منافع سياسية واقتصادية جينيها الوطن العريب لو تعلـم 
% اللغة اليابانية ? تسـاؤل ورد ١٠% اللغة الروسية و١٠% اللغة اهلندية و١٠اللغة الصينية و



 

 .عىل لسان االقتصادي الدكتور نزار العبد اهللا
َ مل نعـد العـدة لتأهيـل املعلمـني يف ضـوء خطـة تبـدأ بلغـات الـدول : ويسأل أيضاً  ملِ

اإلسالمية كاملاليزية واإلندونيسية واإليرانية واألوردية علـامً بـأن احلـرف العـريب مـا يـزال 
َ ال نبدأ بتعلم بعض اللغـات اإلفريقيـة للـدول م ستعمالً يف عدد من لغات تلك الدول? وملِ

 .املجاورة للوطن العريب مثل النيجر ومايل وتشاد والسنغال ?
 

 مراجع الفصل
 

 .تقارير واقرتاحات لإلصالح −أبو خلدون ساطع احلرصي −١
 .الثقافةآراء وأحاديث يف العلم واألخالق و −أبو خلدون ساطع احلرصي −٢
القـاهرة  −مطبعة املعارف ومكتبتهـا −مستقبل الثقافة يف مرص −الدكتور طه حسني −٣

١٩٦٨. 
املنظمـة العربيـة  −اخلطة العامـة لتعريـب التعلـيم −الدكتور حممود السيّد وآخرون −٤

 .٢٠١١تونس  −للرتبية والثقافة والعلوم
جملـة  −م اجلـامعيالكفايات اللغوية لطالب ما قبـل التعلـي −الدكتور حممود السيّد −٥

 .٢٠١٢كانون األول ديسمرب  –العدد الثالث واألربعون  −التعريب
بـريوت  −استطالع رأي طالب مـا قبـل التعلـيم اجلـامعي −مؤسسة الفكر العريب −٦

٢٠١١. 
7- UNESCO (1963) Foreign language in primary Education. 
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 −التحـدياتالواقـع و −بحث ألقي يف ندوة استخدام اللغة العربية يف التعليم العـايل يف الـوطن العـريب ∗

كـانون األول  −بـريوت −املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش واللجنة الوطنية لليونسكو
 .م٢٠١٤) ديسمرب(



 

 الفصل السابع
 تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية واقع

 

نتعرف واقع اللغة املستخدمة يف التـدريس اجلـامعي نحاول يف هذا البحث املوجز أن 
يف الوطن العريب أوالً, ثم نشري إىل الشكو من ضعف خمرجات اجلامعات العربية يف لغتهم 

لضعف إىل طرائق التدريس حيث حيملّوهنـا مسـؤولية هـذا هذا ا رجع بعضهم مردّ , ويُ األم
إن يف كليات اآلداب والرتبية  ثانياً  الرتدي, لذا كان البدّ من الوقوف عىل مسار هذه الطرائق
من جهة  العربية متطلباً جامعياً  اللغة من جهة, أو يف الكليات اجلامعية األخر يف حال كون

د من التوصيات الرامية إىل النهوض هبذا الواقعنخلص إىل عد ذلك كلهويف ضوء . أخر. 
 واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب –أوالً 

لو وقفنا عىل واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب لوجـدنا أن 
س باللغة الفرنسية فهي اللغـة املهيمنـة يف هـذه ا لـدول وإن كانـت دول املغرب العريب تدرّ

اإلنجليزية بدأت تزاحم الفرنسـية يف السـنوات األخـرية, أمـا اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج 
س جامعة امللك فهـد للبـرتول  , ففي اململكة العربية السعودية تدرّ العريب فهي املهيمنة أيضاً

س هبا أيضـاً يف كليـة الريـ اض واملعادن باإلنجليزية وكذلك مؤسسات التعليم اخلاص تدرّ
س بـاللغتني العربيـة واإلنجليزيـة, . للصيدلة وطب األسنان أما جامعة امللك سـعود فتـدرّ

س جامعتا امللك خالد وامللك فيصل باللغة العربية ولكن يسمح بتدريس بعض املواد  وتدرّ
 .باإلنجليزية

سان بالعربية  .أما جامعتا أم القر واجلامعة اإلسالمية فتدرّ
س جامعـة اإلمـارات باإلنجليزيـة يف مجيـع ويف دولة اإلمارات العرب ية املتحـدة تـدرّ

س . الكليات ما عدا كلية الرشيعة والقانون والدراسـات اإلسـالمية واللغـة العربيـة وتـدرّ
جامعة عجامن اخلاصة باإلنجليزية يف الكليات العلمية وبالعربيـة كليـات اآلداب والعلـوم 

وجامعـة العـني, وجامعـة ) مريكية يف الشارقةاجلامعة األ(أما اجلامعات اخلاصة . اإلنسانية



 

س جامعة باريس باللغة الفرنسية) احلصن س باإلنجليزية وتدرّ  .فتدرّ
س  س املواد باإلنجليزية بشكل كامل يف املدينة اجلامعية, كام تـدرّ ويف جامعة قطر تدرّ

 .الكليات العلمية باللغة اإلنجليزية
س جامعة اخلليج الع ريب بالعربية مـا عـدا كليـة الطـب وكليـة ويف دولة البحرين تدرّ

سـان باإلنجليزيـة جامعـة نيويـورك (أمـا اجلامعـات اخلاصـة . تكنولوجيا املعلومات فتدرّ
وجامعة البحرين الطبية واجلامعـة امللكيـة للبنـات وجامعـة دملـون للعلـوم والتكنولوجيـا 

س كلها باإلنجليزية) وجامعة بنتيل  .فتدرّ
ــة ــة يف  ويف األردن تســتعمل العربي لغــة تــدريس يف الكليــات اإلنســانية واالجتامعي

اجلامعات الرسمية واخلاصة, وتستعمل اللغة اإلنجليزية املمزوجة بالعامية يف التخصصات 
ــة ــوم اإلداري ــة واهلندســية وإدارة األعــامل واملحاســبة واالقتصــاد والعل ــة والطبي . العلمي

ويف . ة األمـرية سـمية اخلاصـةوتستخدم اللغة اإلنجليزية يف مجيـع التخصصـات يف جامعـ
س اإلنجليزية يف السنوات الثالث األوىل واألملانية يف السـنتني  اجلامعة األملانية األردنية تدرّ
الرابعة واخلامسة إضافة إىل تدريس اإلنجليزية متطلباً جامعياً عىل أهنا امتحان كفاءة يف اللغة 

وجيـري التـدريس . االلتحاق بالسنة الرابعة اإلنجليزية وامتحان كفاءة يف اللغة األملانية قبل
 .باللغة اإلنجليزية يف جامعة نيويورك للتكنولوجيا

ويف مرص جيـري التـدريس باللغـة العربيـة يف كليـات اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف 
اجلامعــات احلكوميــة يف حــني يكــون التــدريس يف الكليــات العلميــة والطبيــة واهلندســية 

أمـا اجلامعـات . دارية وإدارة األعامل باإلنجليزية املمزوجة بالعاميـةواالقتصاد والعلوم اإل
س باللغة اإلنجليزية  .اخلاصة فتدرّ

ويف لبنان جيري التدريس يف اجلامعة اللبنانية باللغـات الـثالث العربيـة واإلنجليزيـة 
 والفرنسية بحسب الكلية واختيار الطالب, يف حني جيري التـدريس يف اجلامعـة األمريكيـة

أما جامعـة البلمنـد واجلامعـة الفرنسـية وجامعـة . واجلامعة األمريكية اللبنانية باإلنجليزية
س كل منها بالفرنسية  .نوتردام وجامعة سانت جوزيف فتدرّ



 

ــف  ــة ويف خمتل ــات اجلامعي ــع الكلي ــة يف مجي ــو بالعربي ــدريس يف ســورية فه ــا الت أم
اخلاصة, مـا عـدا مقـررين اثنـني  التخصصات, إن يف اجلامعات احلكومية, أو يف اجلامعات

 .يدرسان باإلنجليزية يف اجلامعات اخلاصة
ويف السودان شقّ التعريب طريقه إىل الكليات اجلامعية ويف خمتلف التخصصات منـذ 

 ., إال أن اإلنجليزية هي املستعملة يف جنوب السودان١٩٩٠عام 
اهلا, فهي مسـتبعدة ويتضح من خالل هذا الواقع أن اللغة العربية ليست بأحسن أحو

يف األعم األغلب يف اجلامعات اخلاصة, إذ حتل حملهـا اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج العـريب, 
والفرنسية يف دول املغرب العريب, كام حتل حملها يف الكليات العلمية يف اجلامعات احلكوميـة 

إلنسـانية يف يف دول اخلليج العريب, وانحرص استعامل العربيـة يف كليـات اآلداب والعلـوم ا
 .األعم األغلب

 الشكو من ضعف مستو اخلرجيني − ثانياً 
 األهداف املعارصة للجامعة التدريس والبحث العلمـي وخدمـة املجتمـع إىل تتعدّ 

تعزيز االنتامء, وتأكيد اهلوية يف عامل يرمي إىل هيمنة ثقافة األقوياء عىل الضعفاء عـىل الـرغم 
 . والتعدد اللغويمن أنه يرفع شعار التنوع الثقايف

ويف التدريس مل يعد ليقترص عىل أن تكون رسالة اجلامعة تزويد الدارسـني باجلوانـب 
, وتزويدهم بمهارات التعلم الـذايت, واالعـتامد  املعرفية البحتة, وإنام إعدادهم معرفياً وفنياً
هر عىل الذات, والتعلم املسـتمر, واإلسـهام يف حـل مشـكالت جمـتمعهم, والتنبـؤ بـالظوا

 االجتامعية, وإجراء البحوث املتصلة بالبيئـة بمفهومهـا الشـمويل بغيـة االرتقـاء باملسـتو
الثقايف واملعييش للمجتمع بعـد إجيـاد احللـول املناسـبة للمشـكالت الثقافيـة واالجتامعيـة 

 .واالقتصادية
وطاملا شكا املعنيون يف أوساطنا الثقافية من ضعف مستو أداء خرجيي اجلامعـات يف 

غتهم, إذ إهنم ال يتقنون أساسياهتا, ويرتكبون األخطـاء النحويـة, وتعـوزهم القـدرة عـىل ل
التعبري الوظيفي يف مواقف احلياة, فيعانون االرتباك يف مواقفها من إلقاء كلمة يف مناسـبة أو 



 

الخ, كام يعـوزهم االستشـهاد ببيـت ...تقديم طلب, أو إدارة اجتامع, أو كتابة حمرض جلسة
ف يف املواقـف ل أو حكمة لعدم تزويدهم بمهارة حفظ الشواهد عـىل أن توظّـثَ مَ شعري أو 
 .املالئمة هلا

ومل تكن هذه الشكو وليدة يومنا, وإنام أشار إىل ذلـك يف مخسـينيات القـرن املـايض 
الدكتور طه حسني وأمني اخلـويل وبنـت الشـاطئ, ومل تكـن الشـكو منصـبة عـىل سـوء 

: وإنام جتاوزته إىل التعليم اجلامعي, فها هو ذا أمني اخلـويل يقـول التدريس يف التعليم العام,
امض قدماً يف مراحل التعليم العام ملن هتيأ هلم السري فيها, فإذا تعلـيم اللغـة القوميـة غـري «

ب, وإذا النشء يذهب هواه بدداً يف آداب لغة أخـر إن قـرأ, وإذا موفق, وإذا أدهبا غري حمبَّ 
ن إذا ما أعوزته امللهامت الفنية, ومن هذا يكون الركود األديب, وتكـون هو ال يرقى له وجدا

أزمة الفن القويل يف نواحيه الفنية والعلمية, فللمرسح أزمـة, وللصـحافة أزمـة, ولإلذاعـة 
األثر يف عجز األمة عـن أن  أزمة, ولذا وكيت أزمات لغوية كلها ال غري, وهلذا وما إليه أشدُّ 

وجتمع قلوب أبنائهـا, وتوجـه هـواهم إىل األمـل املوحـد والفعـل تركز عواطف أفرادها, 
 ? )١(.»املشرتك

إن املتعلم قد يميض يف الطريق التعليمي إىل «: د بنت الشاطئ الشكو ذاهتا قائلةوتردّ 
آخر الشوط, فيتخرج يف اجلامعة وهو ال يستطيع أن يكتب خطاباً بسيطاً بلغة قومه, بـل قـد 

عييه مع ذلـك أن يملـك هـذه لعربية حتى ينال أعىل درجاهتا, ويُ يتخصص يف دراسة اللغة ا
اه أبناؤنا يف لغتهم العربية ينـأ اللغة التي هي لسان قوميته ومادة ختصصه, وكل درس يتلقَّ 

هبم عنها, ونر اللغات األخر يتعلمها أبناؤها يف مدارسـهم العامـة فيكسـبون مـن كـل 
أسـاتذة كبـاراً حيـارضون العربيـة, أو يلقـون درس معرفة جديدة بأرسار لغـتهم, ونسـمع 

أحاديث يف أندية ثقافية, وتقرأ هلم ما يكتبون من بحوث ومقاالت فتـدرك مـا يعـانون مـن 
إحساس باهظ بمقدرة اللغة التي ترهقهم بالشعور بـأهنم ال يمتلكـون أداة التعبـري السـليم 

                                                 
 .٥ص ١٩٥٨القاهرة  − معهد الدراسات العربية − حمارضات عن مشكالت حياتنا اللغوية − أمني اخلويل )١(



 

 )١(. »الطلق عن أفكارهم وآرائهم

راسة شاملة عن مسـتو طـالب اجلامعـات األردنيـة يف وقام الدكتور سعيد التل بد
اللغة العربية فوجد أن ثمة تدنياً يف مستو أداء هؤالء الطـالب يف اللغـة العربيـة, ومتثلـت 
مظاهر هذا التدين يف الضعف يف القدرة التعبرييـة, والعجـز أحيانـاً عـن التعبـري اإلبـداعي 

غويـة وعـدم الدقـة يف اسـتخدام املفـاهيم والصياغة اجليدة للعبارات, وشيوع األخطـاء الل
واخللط بينها, واالفتقار إىل مهارات القراءة اجلهرية اجليدة, والقصور يف مهارة االستامع ويف 

 )٢( .آداب االستامع والعجز عن القراءة الناقدة
ولقد أشارت جلنة النهوض باللغة العربية يف رابطة اجلامعات اإلسالمية يف اجتامعهـا 

إىل تفيش األخطاء اللغوية يف كتابات الكثريين من أعضاء  ٢٠٠٢إلسامعيلية يف يناير بمدينة ا
 اهليئة التدريسية باجلامعة وأحاديثهم سواء من املتخصصني يف اللغة العربية, أو غريهم, وتردٍّ 

يف مســتو الكتابــة واخلــط واملحادثــة بلغــة عربيــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء النحويــة 
 )٣(. واألسلوبية

ومل تكن هذه الصيحات تنطلق من قطر عريب دون آخر, وإنام كانت عامة عىل الصعيد 
وتساءَل الباحثون عن األسباب الكامنـة وراء هـذا . العريب يف مرشق الوطن العريب ومغربه

إذ إن «الضعف, فإذا نفر منهم ير أن أخطر ما يف الصورة هو املناهج وطرائـق التـدريس, 
ض الدروس هـو اإلمـالء, والتفكـري العلمـي حبـيس املختـربات, وال النظام السائد يف بع

ينصب إال عىل اجلامد واحليوان والنبات منها, وكثري من املوضوعات تبـدو غـري ذات أمهيـة 

                                                 
 ١٩٧١القـاهرة  − دار املعـارف بمرصـ − نـا واحليـاةلغت − )بنـت الشـاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرمحن  )١(

 .١٩١ص
 .١٩٩٧الطبعة األوىل :  دار الفكر − عامن − قواعد الدراسة يف اجلامعة − سعيد التل )٢(
مدينـة االسـامعيلية  − الواقع والتطوير: اجلامعات اإلسالمية وتعليم العربية − رابطة اجلامعات اإلسالمية )٣(

 .م٢٠٠٢يناير  − بمرص



 

للطلبة يف حياهتم, وكثري من الكتب الدراسـية التـي توجـد بـني أيـدي الطلبـة شـحيحة أو 
ن يهم, ولـيس مـن املبالغـة إذا قلنـا إفـ سطحية أو غري مناسبة, وروح البحث غري مشـجعة

التدريس يف بعض الدروس واألقسام والكليات يكاد يكون امتداداً للدراسـة الثانويـة دون 
 .)١( »تغيري يذكر, وتأصيالً ملا غرسته يف الطلبة من اعتامد عىل الغري وحفظ املتون
اسـيني مهـا اجلانـب وملا كانت اللغة العربية تستند يف وجودها وأدائها إىل جـانبني أس

اللغوي العلمي واجلانب األديب اجلاميل, وكان إغناء هذين اجلانبني باملادة العلميـة واألدبيـة 
التي تربط الرتاث باحلداثة واألصالة باملعارصة ثم تكاملهام معاً من شأنه أن يمنح اللغة بعداً 

طورة ضـعف تزويـد خرجيينـا أدركنا مد خ. )٢( قومياً فيه أصالة, وبعداً إنسانياً فيه حضارة
 .اجلامعيني بمهارات لغتهم وتدين مستو أدائهم فيها

وابتعاداً عن التعميم يف إصدار األحكام عـىل الواقـع, وتبيانـاً ملـا ذهـب إليـه بعـض 
الباحثني من أن طريقة التدريس هي املسؤولة عن تدين مستو أداء املتخرجني يف اجلامعات 

ستأنية عىل واقع طرائق التدريس يف هذه اجلامعات عـىل النحـو العربية كان البد من وقفة م
 :املبنيّ فيام ييل

 طريقة التدريس أحد مكونات املنهج − ثالثاً 
طريقة التدريس مكوناً من مكونات املنهج بمفهومه املنظومي الشمويل املتكامـل,  تعدّ 

ملقــررات يشــتمل عــىل األهــداف وا Systemإذ إن املــنهج بمفهومــه احلــديث هــو نظــام 
الدراسية والكتب واملراجـع وطرائـق التـدريس والوسـائل التعليميـة التعلميـة واملناشـط 

وهذه املكونات ملنظومـة املـنهج . واالمتحانات وأساليب التقويم واملباين واملرافق واملعدات
                                                 

اجتاهـات نمـوه (التعلـيم العـايل يف العـراق  − ور عبد اجلليل الزوبعي والدكتور حممد أمحـد الغنـامالدكت )١(
 .٤٥ص ١٩٦٨جامعة بغداد  –) ومشكالته

اللغـة العربيـة يف القـرن احلـادي والعرشـين يف املؤسسـات التعليميـة يف  − الدكتور حممد جواد النوري )٢(
املوسم الثقايف الثالث والعرشـون ملجمـع اللغـة  − بلالواقع والتحديات واسترشاف املستق − فلسطني

 .١٩٥ص ٢٠٠٥عامن  − العربية يف األردن



 

نهـا يف تتبادل التأثري والتأثر فيام بينها, فهي ترتبط ارتباطاً عضوياً فيام بينها بحيث يؤثر كـل م
 .غريه ويتأثر به

طريقة التـدريس عنرصـاً أساسـياً يف هـذه املنظومـة, وهلـا أثـر كبـري يف حتقيـق  وتعدّ 
س بامدته فقـط, وإنـام يعلّـم بطريقتـه  األهداف املرسومة للمنهج, ذلك ألن املدرس ال يدرّ
 وأسلوبه وشخصيته وعالقاته مع طالبه, وما يرضبه هلم من مثل أعىل وقدوة حسنة, وعـىل

املدرسني مسؤولية كبرية يف جذب طالهبم إىل املادة التي يدرسوهنا عـىل أن يكونـوا متقنـني 
مادهتم, عارفني أرسارها, ومدركني سامهتا وخصائصها, ذلك ألهنـم القـدوة واملثـال أمـام 
طالهبم, هبم يقتدون, ولغتهم يقلدون, فإذا كانت لغـة املـدرس سـليمة وأسـلوبه مسـتقيامً 

مه طالبه المة واالستقامة يف األسلوب والرتاكيب, وإذا ارتكب اخلطأ وعلَّ امتص طالبه الس
 .رسخ اخلطأ يف األذهان, ورس عىل األلسنة واألقالم, وانتقل من جيل إىل آخر

وإذا كان لتمكن املدرس من مادته أثر كبري يف نجاح العملية التعليميـة التعلميـة فـإن 
ومن هنا كان البـد لنجـاح . األهداف املرسومة للمنهج لطريقة التدريس أثراً كبرياً يف حتقيق

املدرس يف عمله أن يكون متقناً ملادته أوالً, حمرضاً هلا, وواثقاً من نفسه, ومستخدماً الطريقة 
الرتبوية املالئمة واملشوقة لعرض مادته, وأن يكون مرناً يف استخدام الطريقـة, ومكيفـاً هلـا 

 .وفق األجواء التي يتفاعل معها
وغني عن البيان أن املدرس الذي يقولب نفسه يف إطار طريقـة واحـدة يلتـزم هبـا يف 
دروسه كافة, وأسلوب معني ينتهجه يف املواقف كافة, حمكـوم عليـه باإلخفـاق, ذلـك ألن 

فها وفق املـادة والوسـيلة واألجـواء الطريقة ال تصنع املدرس, وإنام هو الذي يبتكرها ويكيّ 
 .واملستويات

انت الرتبية احلديثة متنح املدرس حرية احلركة وتنطلق بـه نحـو اإلتقـان يف ومن هنا ك
طريقـة  هنجاح أدائه, إذ ال يشء يعمل عىل حتنيط املدرس وجتميده وشـل قـواه مثـل اعـتامد

معينة عىل أهنا هي املثىل والفضىل, إذ ال يمكن احلكـم عـىل فعاليـة أي طريقـة إال بالتجربـة 
التعصب ألي أسلوب تعليمي والتحيز له من غري القيام بأي جتربـة العلمية املنضبطة, إذ إن 



 

تثبت فعاليته أمر بعيد عن األسلوب العلمي واملوضوعية, ذلك ألن عرصـنا مل يعـد حيتمـل 
مـا طرائـق التـدريس : والسؤال. االعتامد عىل االجتهادات الذاتية واالنطباعات الشخصية

 املتبعة يف جامعاتنا العربية?
لنا مـن التفريـق بـني تـدريس اللغـة العربيـة يف كليـات اآلداب والرتبيـة, وهنا البد 

 .وتدريسها يف الكليات األخر عىل أهنا متطلب جامعي
 

 طرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية − رابعاً 
 

 تدريس اللغة العربية يف كليات اآلداب والرتبية −١
العربية يف اجلامعات العربية يف كليات  لو حاولنا رصد تدريس اللغة: حمتو املناهج  −  أ

 :اآلداب والرتبية فإننا نالحظ ما ييل
جيري إعداد املعلم يف كليـات اآلداب والرتبيـة عـىل أسـاس توجيـه العنايـة األوىل  −١

فاملنهاج يف هذه الكليات إن يف أقسام اللغة العربية . آلداب اللغة, وليس للغة نفسها
ز عـىل الشـعر والنثـر واآلداب, ويغفـل املحادثـة ركّ أو يف أقسام اللغات األجنبية ي

, مع أنه ال يمكن إنكار أمهية هذه اجلوانب, ولكن يف الوقت  والتعبري الشفاهي غالباً
نفسه جيب أن نقر بأمهية املحادثة يف العملية التعليمية التعلمية, إذ ينجم عن ذلك أن 

ولكنهم ال حيسـنون يتخرج مدرسون حيفظون قصاصات من تاريخ اللغة واألدب, 
 .استخدام املهارات اللغوية يف احلياة

من املالحظ يف تدريس اللغة وآداهبا أن ثمـة عزلـة بـني املـواد اللغويـة واألدبيـة يف  −٢
ن العزلة تتمثل أحياناً بني علوم اللغـة نفسـها, إذ إن إمناهج إعداد املدرسني, ال بل 

احلـدود واألسـوار, وكـان ثمـة  اللغويني فصلوا النحو عن املعاين, ووضعوا بينهام
دعوة ألن يدرس علم املعاين ضمن النحـو بمفهومـه املنظـومي الشـمويل املتكامـل 

 .الخ...أصواتاً وبنية رصفية وضبطاً لألواخر وتركيباً وأداءً ومعاين
الفصل بني مصـادر البحـث اللغـوي ومصـادر البحـث األديب, فمصـادر البحـث  −٣



 

هبا, والتي تصور واقعاً لغوياً معيناً  ة النظرية املعتدّ اللغوي تتمثل يف الكتابات العربي
هو واقع اللغة يف عهودها الزاهرة املحدودة وما يطلقـون عليهـا عهـود االحتجـاج 

أمـا مصـادر البحـث األديب فهـو . زها النصوص األدبية القديمة وحدهاوالتي تعزّ 
ناء, يف حـني أن نصوص األدب اإلنشائي منذ اجلاهلية إىل العرص احلديث دون استث

 .ون النصوص بعد عرص االحتجاج مصادر للبحث اللغوياللغويني ال يعدّ 
االهتامم بالقضايا التارخيية من غري الرتكيز عىل املبادئ العامة واالجتاهات األساسية  −٤

يف املقررات املدروسة, ففي األدب املقارن يطول احلديث عن تاريخ األدب املقـارن 
ذي خيترص فيه بيت القصـيد مـن حيـث اإلتيـان بالنصـوص ومؤمتراته يف الوقت ال

األدبية من األدب العريب واآلداب العاملية وإجراء الدراسات املقارنـة حوهلـا لبيـان 
ويف مقـرر . أوجه االتفاق واالختالف ووشائج التـأثري والتـأثر والتبعيـة واإلبـداع

امم الكايف بتطور النقد القديم جيري احلديث عن الشخصيات النقدية من دون االهت
 .الفكر النقدي تبعاً لتطور الذوق واحلياة

العزلة بني مناهج األدب والعلوم اإلنسانية املختلفة يف األعـم األغلـب كالتحليـل  −٥
وثمة ظواهر يف األدب ال يمكن . النفيس وعلم اجتامع األدب, وعلم اللغة احلديث

   ات أو التضـخم باألنـا تفسريها إال يف ضوء علم النفس كظاهرة التمركز حول الـذ

égocentrisme املتنبي لد. 
االهتامم بفقه اللغة وهو منحى تارخيي فلسفي وإمهال لعلم اللغة بفروعـه املختلفـة  −٦

من مثل علم نفس اللغة, علم اللغـة االجتامعـي, علـم األصـوات, علـم تركيـب 
 .الخ...الكالم

اع ذلك إىل مزاج املدرس غياب املعايري العلمية املوضوعية يف تدريس األدب وإخض −٧
واختصاصه, وهذا يؤدي إىل هشاشة اإلعداد واضطرابه, فتدريس األدب اجلـاهيل 
يقترص عىل املعلقات عند بعضهم, وعىل شعر الصعاليك لـد بعضـهم اآلخـر, أو 
لد شاعرين فقط عند بعضهم الثالث, وينطبق هذا املسـلك عـىل تـدريس األدب 



 

فــإذا تــدريس األدب العبــايس يقترصــ عــىل العبــايس وتــدريس األدب احلــديث, 
البحرتي وأيب متـام, وإذا تـدريس األدب احلـديث يقترصـ عـىل املرسـح, فيتخـرج 

ف الصــورة املتكاملــة لعصــور األدب بمختلــف الطالــب يف الكليــة دون أن يتعــرّ 
 .فروعها واجتاهاهتا وتياراهتا

وقد : يم القلم واللسانتدريس النحو عىل أنه غاية يف حد ذاته ال عىل أنه وسيلة لتقو −٨
انعكس ذلك سلباً عىل الدارسني برماً به, واستثقاالً له, وعزوفاً عـن اإلقبـال عليـه 
بكل نفس راضية, أضف إىل ذلك أن املامحكات يف املسـائل النحويـة والتـأويالت 
والشذوذات واالستثناءات وتعدد اآلراء النحوية يف املسألة الواحدة بني البرصـيني 

 .قد زاد يف مشكلة تدريس النحو تعقيداً وصعوبةوالكوفيني 
ومن يلق نظرة عىل توزيع املباحث النحوية يف بعض كليـات اآلداب اجلامعيـة يـرَ أن 

س فيها اجلمل التي هلا حمل مـن رت يف السنة األوىل, وأن السنة الثانية تدرّ رِّ أغلب املباحث قُ 
ريخ النحو يدرس يف السنة الثالثة, وقد اإلعراب والتي ال حمل هلا, عىل حني أن األدوات وتا

 .خلت السنة الرابعة من مباحث النحو
فإذا رأينا أن املهارات النحوية ال تكتسب إال بكثـرة املـران واملامرسـة أدركنـا أن ثمـة 
نقصاً حيوط تدريس النحو يف جامعاتنا, ومد الصعوبة التي حيس هبا بعض املتخـرجني يف 

منهـا بسـبب عـدم  متكنواهم مسائل نحوية أساسية مل يكونوا قد الواقع العميل عندما تصادف
 .التدريب الوايف, واالنرصاف إىل أمور جانبية عىل حساب أمور أساسية

إذا كانت أنظار بعـض البـاحثني قـد اجتهـت إىل حمتويـات املـنهج : طرائق التدريس  − ب
 ومضامينها ومقرراهتا عـىل أهنـا هـي السـبب يف ضـعف مسـتويات املتخـرجني يف

اجلامعات العربية فإن ثمة باحثني آخرين رأوا أن األزمة ليست يف اللغة ذاهتا, وإنـام 
صـنعة  أننـا نـتعلم العربيـة قواعـدَ «يف طرائق تدريس اللغة, إذ تر بنت الشـاطئ 

عاً عقيامً بدالً مـن أن نتعلمهـا لسـان عها جترُّ صامء, نتجرَّ  تلقينية وقوالبَ  وإجراءاتٍ 
كمت قواعد الصنعة وقوالبها اجلامدة فأجهدت املعلم تلقينـاً أمة ولغة حياة, وقد حت



 

واملتعلم حفظاً دون أن جتدي عليه شيئاً ذا بال يف ذوق اللغـة وملـح أرسارهـا يف فـن 
 .)١(» القول

ومحّل املجمعي الراحل الدكتور حممد كامل حسني طريقـة التـدريس مسـؤولية تـدين 
حسب أن ذلك الضعف مرجعه إىل ما يف قواعد وكنت أ«: املستو اللغوي, فها هو ذا يقول

اللغة من تعقيد, وبعد عن أسلوب التفكري احلديث وكثرة ما فيها من تأويل وحذف وتقدير 
عىل أن ما نشـهده اليـوم مـن ضـعف بـالغ يف العلـم باللغـة .. وتعليل ملا ال حيتاج إىل تعليل

ا اجلهل باللغة إىل احلد الـذي أم. العربية ال يمكن أن نرجعه إىل تلك الصعوبات فهي قديمة
اجلديـدة يف تعلـيم قواعـد  ها من غري شك الطرائـقُ نشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة وسببُ 

 .)٢(» اللغة العربية
وير بعض الباحثني أن أي لغة يف العامل مهام تبلغ درجة صـعوبتها وتعقيـدها ممكنـة 

 .)٣(» لتعلمها واكتساهباالتعلم واإلتقان حني توجد الطريقة الرتبوية الناجحة 
ويالحظ املتتبع لطرائق تدريس اللغة العربية يف جامعاتنا العربيـة يف العقـود األخـرية 
ير أن هذه الطرائق ما تزال متسـمة بالطـابع التقليـدي يف األعـم األغلـب, ففـي دراسـة 
عاً استطالعية عىل أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعة تبني أن أكثـر طرائـق التـدريس شـيو

 )٤(: كانت ملصلحة املحارضة عىل النحو املبنيّ فيام ييل
 النسبئة املئوية لشيوعها      نوع الطريقة

 % ٣٧        املحارضة −١
                                                 

 .١٩٦ص ١٩٧١القاهرة  − دار املعارف بمرص − لغتنا واحلياة − الدكتورة بنت الشاطئ )١(
وزارة الرتبيـة والتعلـيم  − مـذكرة عـن الطريقـة احلديثـة يف تعلـيم النحـو − الدكتور حممد كامل حسـني )٢(

 .١ص ١٩٦٦القاهرة  − هورية العربية املتحدةباجلم
 .٥٥٨ص ١٩٧٦اخلرطوم  − احتاد املعلمني العرب − الدكتور حسام اخلطيب )٣(
 − التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤ التطوير − حممد بن سليامن البندري. رشدي أمحد طعمة ود. د )٤(

 .١٦٧ص  ٢٠٠٤القاهرة  − دار الفكر العريب



 

 % ٢٣      التجارب العملية −٢
 % ١٨        املناقشة −٣
 % ٧      املشاهدات التوضيحية −٤
 % ٧        الندوات −٥
 % ٦        حلقات البحث −٦
٧− ٢        طرائق أخر % 

كانت املحارضة من الطرائق اإللقائية التلقينية هـي األكثـر تـواتراً وشـيوعاً كـان وملا 
املربون يرون أن املتعلمني يف ضوء هذه الطريقة يتسمون بالسلبية واملحاكاة العمياء ما داموا 

ل جمهود يف الوصـول إليهـا, وهـذا مـا يقتـل علومات واحلقائق واألحكام دون بذيتلقون امل
كار, كام أن احلقائق التي تقدم يف ظالل املحارضات تبقى مزعزعة يف الـذهن فيهم روح االبت

يف منأ عن الرسوخ فيه بسبب وأد روح االستنتاج وحسـن التعليـل ودقـة الفهـم, كـام أن 
ى هبذا الطريق  .القدرة عىل التذوق األديب لن تنمّ

فسد النظـر إىل ويضاف إىل ذلك أن هذه األحكام املسبقة قد تؤدي إىل التعميم الذي ي
م إليـه نـص دِّ األمور, فإذا عرف الطالب سامت أدب عرص االنحدار عىل سبيل املثـال, وقُـ

أديب عىل أنه من أدب هذه الفرتة وهو ليس منها, وال حيمل أي سمة من سامت أدهبا, فإنـك 
 عىل يشء فـإنام يـدلُّ  جتد أنه يضفي عىل النص خصائص أدب عرص االنحدار, وهذا إن دلّ 

أن تقديم احلقائق واألحكام ال يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجـوة مـن تـدريس األدب عىل 
والربط واالستنتاج والتذوق والتفاعل مع النصوص تفاعالً يكشف عن  من حيث التحليلُ 

 .)١(أرسارها مبنىً ومعنىً 
ولقد جلأت بعض اجلامعات العربية إىل اعتامد أسلوب حلقات البحث عىل أنـه نمـط 

ليب تدريب الطالب عىل البحث والتنقيب واالعتامد عـىل الـنفس يف التفتـيش عـن من أسا
                                                 

 ١٩٨٠بـريوت  − دار العودة − املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآداهبا − أمحد السيد الدكتور حممود )١(
 .٢٢٦ص



 

مصادر املعلومات واملوازنة بني األفكار, ومناقشتها وإبداء وجهات النظـر حوهلـا يف ضـوء 
نظرة نقدية, إال أن هذا األسلوب مل حيقق األهداف املرسومة له يف اجلامعات الكثرية العـدد 

موه من جهـة, ئة التدريسية ال تسمح هلم بمناقشة الطالب يف كل ما قدَّ ألن أعباء أعضاء اهلي
كام أن هذه احللقات البحثية من جهة أخر تقترص يف أغلبها عىل تلخيص بعـض املقـاالت 

 .ة واحلرص واالهتاممبصورة بعيدة عن اجلديّ  مُ قدَّ والكتب, وتُ 
قلـة اسـتعامل وسـائل  ومن املالحظ يف تدريس اللغـة العربيـة يف اجلامعـات العربيـة

اإليضاح والتقانة يف العملية التدريسية, مع أن مدريس اللغة حيتاجون إىل املواد التعليميـة يف 
أثناء تدريسهم متمثلـة يف الكتـب واملصـادر واملراجـع والصـحف والوثـائق والسـجالت 
والصــور املتحركــة والتســجيالت الصــوتية واللوحــات املصــورة والرســوم واألشــكال 

ئح والشفافيات واللوحـات واخلطـوط البيانيـة والـنامذج واملجسـامت واحلواسـيب والرشا
 .الخ)...اإلنرتنت(والشابكة 

وقد حيتاج مدرس اللغة إىل عدة مواد يف املوقف التعليمي الواحد, ذلك ألن اللغة مـا 
ربط ب ما بني الرمز والواقع إال إذا هي إال صورة رمزية للواقع, واملدرس ال يستطيع أن يقرّ 

, فإما أن يقود طالبه إىل خربة مبارشة بطريـق مشـاهدة الواقـع يف املواقـف  بينهام ربطاً حمكامً
 .احليوية املختلفة, وإما أن ينقل إليهم الواقع مصوراً أو مسموعاً أو ملموساً بطريق احلواس

رت فهـي وثمة نقص فادح يف املختربات اللغوية يف أغلب جامعاتنا العربية, وإذا تـوفّ 
مـع أن ثمـة تـدريبات . تدريس اللغات األجنبية, ونادراً ما توظف ملصلحة اللغـة العربيـةل

عالجية لتاليف األخطاء الشائعة يف النحو واإلمالء يمكن أن تستخدم, وكذلك االستامع إىل 
نامذج من التسجيالت الشعرية يف مواقف متعددة مثـل الرثـاء والفخـر واإلبـاء واالعتـزاز 

ة تعويد الطلبة عىل تكييف القراءة وتلوينها بحسـب املواقـف, أضـف إىل والوجدانيات بغي
 .الخ...ذلك إمكان إجراء تدريبات يف البيان والبديع والعروض

وعىل الرغم من أن العرص الذي نحيا فيه هو عرص العلم والتقانة فإن غيـاب الـربامج 
, مـع أن احلاسوبية التفاعلية يف األعم األغلب من ميدان تدريس اللغة ال عربية ما يزال قـائامً



 

, وله عائداته اإلجيابية عىل فعالية طرائـق  االستثامر يف اللغة العربية يف هذا املجال واسع جداً
 .التدريس وحتقيق األهداف املرسومة

وإذا انتقلنا إىل أساليب التقويم املستخدمة يف اجلامعـات العربيـة يف : أساليب التقويم −ج
عربية فإننا نالحـظ أن هـذه األسـاليب قـارصة عـن قيـاس مسـتو ميدان تدريس اللغة ال

املتعلمني, إذ إهنا ال تقيس إال املستو األول من مستويات املعرفة أال وهو احلفظ والتـذكر 
أما املستويات العليا من حيث الفهم والربط واملوازنة واالستنتاج والتحليـل . واالسرتجاع

واحلكـم, فنـادراً مـا تعـرض هلـا هـذه األسـاليب  والرتكيب والتطبيـق والتفاعـل والنقـد
التقويمية, كام أن األسئلة حمدودة وغري شاملة, ويرد أحياناً سؤال خصص له ثامنون درجـة 
من أصل مئة, ونادراً ما يبرصّ الطالب بأخطائه يف االمتحانـات ليعمـل عـىل تالفيهـا, إذ إن 

 .)١(امتحانه بعد تصحيحها  رقةومعظم األنظمة اجلامعية تتشدد يف إطالع الطالب عىل 
كام أن إلغاء االمتحانات الشفاهية من بعـض الكليـات, واالقتصـار عـىل االمتحـان 
الكتايب, جار كثرياً عىل الوقوف عىل املستو احلقيقـي ألداء الطالـب يف اكتسـابه املهـارات 

ؤديـه اللغوية, إذ إن االمتحانات الكتابية وحدها ال تكشف عـن الضـبط بالشـكل الـذي ي
 ..عن تفاعله مع املقروء تكشفال  االطالب يف أثناء قراءته, كام أهن

 تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني عىل أهنا متطلب جامعي −٢
 :حيقق تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني أهدافاً ثالثة وهي

مـة تعزيز اإلحساس بأصالة لغتنا العربية ودورهـا القـومي يف مجـع كلمـة أبنـاء األ −١
العربية وصهر مشاعرهم وتوحيـد فكـرهم, واالعتـزاز بالـدور احلضـاري الـذي 

 .أسهمت به اللغة العربية يف مسرية احلضارة البرشية يف ميادين املعرفة املختلفة
االرتقاء بواقع طالبنا اللغوي والنهوض بمستواهم, والعمل عىل تعزيـز تزويـدهم  −٢

                                                 
 − دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش − تعليم اللغة بني الواقع والطموح − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(

 .٢٠٣دمشق ص



 

نهوض بواقع املستو اللغـوي لـد بأساسيات لغتهم حتى يعملوا بدورهم عىل ال
 .طالهبم فيام بعد بالنسبة للذين سيامرسون التدريس مستقبالً 

إعانة الطلبة عىل وضوح فكرهم والتعبري عنهـا بلغـة دقيقـة ومعـربة, وبعيـدة عـن  −٣
الغموض والتشويش حتى يتمكنوا من التعبري عـن أفكـارهم إفهامـاً لآلخـرين يف 

 )١( .واستامعاً وقراءة وكتابة وتعبرياً عمليات التواصل اللغوي حديثاً 
وهكذا يرمي تدريس اللغة العربية إىل تعزيز اخلربات اللغوية التي اكتسبها الطلبة مـن 

وغـرس الشـغف يف نفوسـهم بمحبـة لغـتهم إذا  ,وترميم الثغرات يف أدائهم من جهة ,قبلُ 
ما دامت وثيقـة احلاجات  وتسدّ  ,كانت املادة اللغوية التي يتفاعلون معها تستثري االهتاممات

ومن املتوقـع أن يكـون خـريج اجلامعـة ملـامً بلغتـه القوميـة عارفـاً الصلة باختصاصاهتم, 
أساسياهتا بوصفها مقوماً أصيالً من مقومات فكره وحضارته وهويته, وأن يكـون متمكنـاً 

 .من سالمة لغته قراءة وكتابة وحديثاً وفهامً للمعاين وتعبرياً عنها
س من املادة اللغوية لغـري املتخصصـني? وإذا كانـت املـادة : سؤالوجييء ال  ماذا ندرّ

?  متطلباً جامعياً
وجتيء اإلجابة أن القدر الذي نأخذه من املادة اللغوية هو أساسيات املـادة أي القـدر 
الرئيس منها عىل أن يقدم إىل الدارسني يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة هذا من جهـة, 

 .ة من اختصاصات الدارسنيبد أن تكون النصوص اللغوية املتخريثانية ال ومن جهة
أما القدر املناسب الذي يؤخذ من املادة فقد رئي أن يقترص عىل أساسـياهتا, ونتعـرف 

ام كان مستعمالً بكثـرة يف مواقـف التواصـل عـدَّ األساسيات من تواترها وشيوعها, ف هذه
, وما كان استعامله نادراً ف ليس ثمة حاجة ليدرسه الطلبة, ذلك ألن أساسيات املـادة أساسياً

تعد ذات نفع عام فيام يتعلق بمعظم املواقف التي يتعرض هلا الفرد يف تفاعله مـع املجتمـع, 
وهذه األساسيات ترتبط عىل نحـو واضـح بمطالـب املـتعلم واملبـادئ االجتامعيـة وواقـع 

                                                 
 .٢٦٦املرجع السابق ص  − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(



 

حتى يدرك أمهيتها يف حياته املستقبلية املجتمع وظروفه, كام ترتبط باختصاصه الذي يدرسه 
ان متكامالن ختتار املادة اللغوية لغري املتخصصـني يف ومن هنا كان ثمة أساس. اة جمتمعهوحي

أوهلام يركز عىل األساسيات, وثانيهام يوظـف هـذه األساسـيات ضـمن ختصـص  ,ضوئهام
 .الطالب سداً حلاجاته وتلبية لرغباته واهتامماته

ىل أن التعامل مع الطلبة الدارسني يف الكليات املختلفـة ينبغـي لـه أن وجتدر اإلشارة إ
يتسم باملرونة يف ضوء اختصاصات الدارسني ومستوياهتم, وعىل املدرسني أن يراعوا هذين 

 .مستو الدارسني من جهة, واختصاصاهتم من جهة ثانية: اجلانبني معاً 
العربية يف الكليات اجلامعيـة  ومن املالحظ يف تدريس الطلبة من غري اختصاص اللغة

مقرر اللغة العربية أن ثمة غياباً للهدف عن أذهان القائمني عىل التدريس يف األعم األغلب, 
فإذا هم يتبعون الطرائق نفسها التي كانوا يتبعوهنا يف املرحلة الثانوية, وإذا هم يعيدون عـىل 

 يف ختـريّ  جـدةومل تكـن هنالـك مسامع الطلبة النصوص نفسها التي درسها الطلبة من قبل, 
هذه النصوص, وطاملا أسهب املدرسون يف تدريس اخلالفات بني املـدارس النحويـة لطلبـة 
كليات الطب, وأقسام البالغة ورضوهبا لطلبة اهلندسة الكهربائية, وهـذه املامرسـات التـي 

ربيـة, تدل عىل غياب اهلدف انعكست سلباً عـىل الطلبـة, فـإذا هـم ينفـرون مـن اللغـة الع
 .ويستثقلون مدرسيها, ويغيبون عن حضور دروسها

أما الكتب التي يتفاعل معها الطلبة يف هـذه الكليـات فـإن بعضـها زاخـر باألخطـاء 
اللغوية, وقد ورد يف مقدمة أحد الكتب التي تدرس يف إحد الكليات العلمية هذا اإلهداء 

 يتوالـدي ووالـداء والتضـحية ين يعرفون معنى العطوأهدي هذا العمل املتواضع إىل الذ«
 ينتظـروا, وللقراء املعـذرة ألهنـم كـانوا ينارصوهوإىل الذين يعرفون احلق و ,هبمومن تشبه 
 .»أكثر مما قدم

ومع تقديرنا للنيات الطيبة الصادقة واملخلصة يف التـأليف بالعربيـة, وتعميمهـا عـىل 
تكـون لغـة هـذه الكتـب املؤلفـة  نطمح إىل أن اخمتلف األقسام يف اجلامعات العربية, إال أنن

سليمة حتى ال تقع عني الطالب عىل أي خطأ يف هذه الكتب, بحيث يمتص السالمة اللغوية 



 

منها, وال يضري أحدنا أن يستعني أحدنا بأهل االختصاص فيطلب إليهم تصـحيح مـا كتبـه 
, ت شني الكتابة وأعده لطالبه, ذلك ألن األخطاء اللغوية إمالئية كانت أو نحوية أو غموضاً

 .مهام يكن صاحبها متمكناً من مادة اختصاصه
ومن املالحظ أيضاً يف جامعاتنا العربية أن ثمة اضطراباً يف املصطلحات, واختالفاً فيام 
بينها مما ينعكس بلبلة وتشويشاً يف أذهان الدرسني, وأكثر ما يتجىل هذا االختالف يف ميادين 

د التسميات واملصطلحات للمفهوم الواحـد بـني قطـر العلوم البحتة والتطبيقية حيث تتعد
 .عريب وآخر

ويالحظ أيضاً أن بعض الرتمجات يف الكتـب املرتمجـة غـري مفهومـة يف عباراهتـا, وال 
 .يتمثلها الطلبة ما دامت متسمة بالغموض, وهذا ما جيعل الفائدة منها غري متحققة

 عربية يف اجلامعات العربيةصو عىل درب النهوض بطرائق تدريس اللغة ال − خامساً 
ثمة أمور يمكن يف حال حتقيقها أن ترتقي بواقع تدريس اللغـة العربيـة يف اجلامعـات 

 :العربية, ومن هذه األمور
يتجه تعليم اللغة نحو الوظيفية والنفعية االجتامعية, إذ ال فائدة من : وظيفية املناهج −١

 .للمتعلم يف تفاعله مع املجتمعتعلم أي مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائدة 
ويف ضوء هذا التوجه البد مـن أن تبنـى املنـاهج اللغويـة عـىل املواقـف احليـة التـي 
تستخدم من املادة يف احلياة, حتى حيس الدارس أن املادة التي يتفاعل معها تسـتثري دوافعـه, 

 .بةوتريض اهتامماته, وتلبي حاجاته, وتؤمن متطلباته, فيقبل عليها بشغف ورغ
ويتطلب ذلـك ختلـيص املنـاهج مـن احلشـو والتكـرار والشـذوذات واالسـتثناءات 
واملامحكات والتأويالت وخاصة يف املادة النحوية, والرتكيز عىل األساسيات التـي تسـاعد 
املتعلم عىل إدراك العالقات بني احلقائق واملفاهيم واملجاالت مما يعني عـىل حسـن االنتفـاع 

 .وة يف سبيل تكامل املعرفة ووحدهتاهبا, وهو بذلك يعد خط
قسم (أما فيام يتعلق بوظيفية املناهج اللغوية يف الكليات األخر غري اآلداب والرتبية 

فال بد من أن تكون املواد يف هذه املناهج التي يتفاعل معها الطلبة إن يف الطب ) اللغة العربية



 

 أي اختصــاص آخــر, مــن صــميم أو يف اهلندســة أو التجــارة أو الفقــه أو التــاريخ وإن يف
اختصاصاهتم حتى تلبي حاجاهتم, وتشبع ميوهلم, وأن يصار إىل إجراء التدريبات اللغويـة 

 .يف ظالل تلك النصوص الوظيفية بصورة غري مبارشة
وثمة جمال رحب وواسع يف اختيار املادة اللغوية يف ضوء اختصاصات الدارسني, فإذا 

س طلبة كلية الرتبية ف يمكن اإلتيان بنصوص تربوية من القرآن الكـريم واحلـديث كنت أدرّ
الشـدة عـىل (للغزايل, ومـن مقدمـة ابـن خلـدون ) أهيا الولد(النبوي الرشيف ومن رسالة 

ومن كتابات املريب ساطع احلرصي وأمحد أمني مثل وصـيته إىل ولـده, ) املتعلمني مرضة هبم
, ويمكن عرض نصوص شعرية من مثل الخ...ووصية األستاذ الدكتور فاخر عاقل إىل ابنته

 .الخ....المية ابن الوردي وميمية اجلرجاين
س طلبة علم النفس فيمكن أن آيت بنصوص تدور حول نفسـية قائلهـا  وإذا كنت أدرّ

وشخصية أيب فراس احلمـداين يف رومياتـه, وأيب » أطاعن خيالً «من مثل شخصية املتنبي يف 
ربية النفس عند البوصريي, وعـزة الـنفس لـد بـدوي , وت»أر العنقاء«العالء املعري يف 

 .الخ...اجلبل, والتفاؤل عند إيليا أيب مايض
س طلبـة علـم االجـتامع فـيمكن أن آيت بنصـوص تعـالج املشـكالت  وإذا كنت أدرّ

أليب العتاهية, والتخلف يف الرشق ) أسعار الرعية(االجتامعية قديامً وحديثاً من مثل مشكلة 
ة الزواج عند الرصايف, والفقر والترشد عنـد عـيل اجلـارم وأيب مـايض لنجيب حداد, وحري

 .الخ...ومشكلة االنغامس يف امللذات عند األخطل الصغري
س طلبة كلية الفنون اجلميلة فـيمكن أن آيت بنصـوص وصـفية قديمـة  وإذا كنت أدرّ

بـرد, ووصـف  وحديثة من مثل وصف الفرس المرئ القيس, ووصف احلرب لبشـار بـن
للمعري, والصور الكاريكاتورية لد كل من ابن الرومي  ب للبحرتي, ووصف الليلالذئ

واجلاحظ مثل وصف األصلع ووصف قايض البرصة, ووصف الربكة البن محديس الصقيل 
والبحرتي, ووصف اجلبل البن خفاجة األندليسـ, والربيـع أليب متـام والبحـرتي وصـفي 

 .الخ...الدين احليل, ووصف املساء خلليل مطران



 

ذا نر أن التعامل مع هؤالء الدارسني يف الكليات املختلفة ينبغـي لـه أن يتسـم كوه
 .باملرونة وفق اختصاصات الدارسني من جهة ومستوياهتم من جهة ثانية

العمل عىل إصدار توصيف للمقررات الدراسة حيـدد املحتـو لكـل منهـا وعـدد  −٢
متطلبات اجلامعة أو (وعات ساعات التدريس وتصنيف املقررات الدراسية إىل جمم

) , مقررات اختيارية)التخصص(املعهد, متطلبات الكلية, متطلبات القسم العلمي 
وليسـت مـن املقـررات  ,عىل أن تكون اللغة العربية متطلباً جامعيـاً جلميـع الطلبـة

 .االختيارية, وذلك للطلبة يف الكليات املختلفة
نويع مصادر التعليم والتعلم حتقيقاً ريات جوهرية يف طرائق التدريس وتيإحداث تغ −٣

ألهداف املنهج مع الرتكيز عىل توظيف التقانـة يف التـدريس, واسـتخدام أسـاليب 
التعلم الذايت وتوظيف التعلم باحلاسوب, واملناقشة واحلـوار والعصـف الـدماغي 
والتكليفات البحثية إضافة إىل الدراسات امليدانية والعملية, وتعزيز الـتعلم الـذايت 

وأنه أساس للتعلم املستمر مد احلياة; والرتكيز  ,عىل أنه أحد ركائز املنهج اجلامعي
عىل تنمية التفكري النقدي لد الطلبة عىل أنه املدخل األسايس ملواكبة روح العرصـ 

والعمل عىل أن تكشف طرائق التدريس يف التعلـيم . والتمييز بني األصالة والزيف
 .بغية تنميتها واالرتقاء هبا اجلامعي عن املواهب األدبية

توظيف تقانة املعلومات واالتصاالت احلديثة يف ميدان طرائق التـدريس اجلـامعي  −٤
أو ألولئك الذين يتلقـون التعلـيم  ,سواء للطلبة الذين يتابعون دراستهم يف اجلامعة

عن بعد, كام يمكن هلذه التقانـة أن تـؤثر بصـورة إجيابيـة يف نوعيـة التعلـيم العـايل 
واءمته واحلصول عليه وختفيض تكلفته إذا وفرت هلا الظـروف املالئمـة لتـأمني وم

وتسـهيل التواصـل الرسـيع بـني  ,احلصول املبارش عىل مصادر املعلومـات التقنيـة
أعضاء هيئة التـدريس والبـاحثني, كـام تسـهم هـذه التقنيـات يف تقـديم الـدروس 

متعددة ومتقدمة خمرتقة بذلك والربامج املؤدية إىل احلصول عىل الشهادات بوسائط 
وإن القدرة االفرتاضية هلذا التطـور يف وسـائل . احلواجز التقليدية للمكان والزمان



 

التعليم ال حدود هلا لتحسني التعليم املفتوح والتعلم عن بعد, والتعلم مد احليـاة 
 .)١(إذا ما أمنت هلا الظروف املناسبة

عربية يف اجلامعات العربيـة غـري مقترصـ العمل عىل أن يكون إعداد مدريس اللغة ال −٥
وإنام عىل ما يرتبط به من ختصصات علمية أخـر يف إطـار  ,عىل التخصص الدقيق

تكامل املعرفة حتقيقاً ألمهية الدور الرتبوي واملهنـي للمـدرس اجلـامعي, ورضورة 
إعداده ملهنته التدريسية بحيث يتمكن من نقل نتائج الـتعلم نقـالً يـؤدي إىل الفهـم 

 .والتجديد واإلبداع
إخضاع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعـات إىل دورات تدريبيـة تربويـة تـزودهم  −٦

بمهارات توجيه الطلبة وسبل إرشادهم واألساليب الفعالـة يف تدريسـهم وطرائـق 
بحيث يغدو عضو اهليئة التدريسية قـادراً عـىل مواكبـة التـدفق املعـريف,  ,تقويمهم

تية واملكتبات اإللكرتونية وبنوك املعلومـات واالتصـاالت ومواجهة عرص املعلوما
 .وتقانة االتصال والتعليم

التطوير املهني ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات عىل أال يقترص عىل األسـاليب  −٧
دورات يف اللغة تركز عـىل األساسـيات ارتقـاء  إىلوالطرائق فقط, وإنام إخضاعهم 

ن أن هذا االرتقاء مسؤولية مجاعية, وال تلقى عىل كاهل بالواقع اللغوي, وانطالقاً م
 .مدريس اللغة العربية وحدهم

تنويــع أســاليب التقــويم وعــدم االقتصــار عــىل االمتحانــات الكتابيــة, وإدخــال  −٨
االمتحانات الشفاهية وحلقات البحث, عىل أن تركز األسئلة عىل مستويات املعرفة 

من مسـتويات املعرفـة املتمثـل يف احلفـظ  كافة وعدم االقتصار عىل املستو األول
والتذكر واالسرتجاع, وإنام يشمل الفهـم والتطبيـق والتحليـل والضـبط بالشـكل 

                                                 
التعلـيم اجلـامعي بـني رصـد الواقـع  − تور رشدي أمحد طعيمة والدكتور حممد بن سليامن البندريالدك )١(

 .٨٧٦مرجع سابق ص − ورؤ التطوير



 

 .الخ...والتعليل والنقد
واحلد من األسئلة املوضوعية املؤمتتة نظراً لقصـورها يف قيـاس الكثـري مـن املسـتويات 

 .تويات الطلبة يف التعبرياملعرفية العقلية العليا من جهة وقصورها يف تعرف مس
السعي إىل أن تتضمن مقررات التعليم اجلامعي مقرراً يف مهارات استخدام املكتبـة  −٩

 .وتعدد مصادر التعلم, وآخر يف أساليب البحث
تشجيع حركة الرتمجة للمراجع وأمهات الكتب األجنبية يف التخصصـات املختلفـة  − ١٠

التـأليف والنرشـ بدمشـق يف هـذا والتنسيق مع املركز العريب للتعريـب والرتمجـة و
املجــال, حتــى يــتمكن الطلبــة مــن االطــالع عــىل التطــورات العلميــة احلديثــة يف 

ــاظرة يف دول العــامل املختلفــة, ونقلهــا إىل لغــتهم األم  ــة «التخصصــات املن العربي
 .»الفصيحة

التنسيق بني منظومة التعليم اجلامعي ومنظومة التعلـيم مـا قبـل اجلـامعي, وكفانـا  − ١١
 !ذف الكرة وحتميل املسؤولية لطرف دون آخرتقا



 

 الفصلمراجع 
 

 −معهد الدراسـات العربيـة −حمارضات عن مشكالت حياتنا اللغوية −أمني اخلويل −١
 .١٩٥٨القاهرة 

 .١٩٧٦اخلرطوم  −احتاد املعلمني العرب −الدكتور حسام اخلطيب −٢
ــة −رابطــة اجلامعــات اإلســالمية −٣ ــيم العربي ــع : اجلامعــات اإلســالمية وتعل الواق

 .٢٠٠٢مرص يناير  –مدينة اإلسامعيلية  −والتطوير
التعليم اجلـامعي  −الدكتور رشدي أمحد طعيمة والدكتور حممد بن سليامن البندري −٤

 .٢٠٠٤القاهرة  −دار الفكر العريب −بني رصد الواقع ورؤ التطوير
 .١٩٩٧ −دار الفكر −عامن −قواعد الدراسة يف اجلامعة −الدكتور سعيد التل −٥
 −دار املعـارف بمرصـ −لغتنا واحلياة −)بنت الشاطئ(لدكتورة عائشة عبد الرمحن ا −٦

 .١٩٧١القاهرة 
التعليم العايل يف العـراق  −الدكتور عبد اجلليل الزوبعي والدكتور حممد أمحد الغنام −٧

 .١٩٦٨جامعة بغداد  −)اجتاهات نموه ومشكالته(
احلــادي والعرشــين يف  اللغــة العربيــة يف القــرن −الــدكتور حممــد جــواد النــوري −٨

املوسـم  −الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل: املؤسسات التعليمية يف فلسطني
 .٢٠٠٥عامن  −الثقايف الثالث والعرشون ملجمع اللغة العربية األردين

وزارة  −مذكرة عن الطريقـة احلديثـة يف تعلـيم النحـو −الدكتور حممد كامل حسني −٩
 .١٩٦٦القاهرة  −ة العربية املتحدةالرتبية والتعليم يف اجلمهوري

دار  −املوجز يف طرائق تـدريس اللغـة العربيـة وآداهبـا −الدكتور حممود أمحد السيّد − ١٠
 .١٩٨٠بريوت  −العودة

دار طـالس  −تعلـيم اللغـة بـني الواقـع والطمـوح −الدكتور حممـود أمحـد السـيد − ١١
 .١٩٩٨دمشق  −للدراسات والرتمجة والنرش



 

 
 
 

 الفصل الثامن
 

 ∗امر يف اللغة العربية ثروة قومية يف عامل املعرفة االستث

                                                 
 .٢٠١٥ −) آذار(مارس  −بحث ألقي يف املؤمتر السنوي ملجمع اللغة العربية يف القاهرة ∗



 

 الفصل الثامن
 االستثامر يف اللغة العربية ثروة قومية يف عامل املعرفة

 
نحاول يف هذا البحث املوجز أن نشري إىل أمهية اللغة وقيمتها االقتصـادية مـن جهـة, 

ىل أن هذا االستثامر رافد وأن نقف عىل جماالت االستثامر يف اللغة العربية من جهة أخر, ع
 .أسايس وهام يف عملية التنمية املستدامة

 اللغة أمهية ومكانة −أوالً 
تؤدي اللغة وظائف متعددة يف حياة الفرد واملجتمع, فهي وسيلة الفـرد للتعبـري عـن 
مشاعره وعواطفه وأفكاره, وهبا ينفذ مطالبه ويقيض حاجاته يف املجتمع الذي حييا فيه, وهبا 

ربته إىل اآلخرين, ويف الوقت نفسه يطلع عىل جتـارب اآلخـرين احلـارضة واملاضـية ينقل جت
وعىل جتارب األمم األخر وخرباهتا, وهي وسيلة الفرد أيضاً للتفكـري ألهنـا أداة التفكـري 
وثمرته, إذ إننا نفكر باللغة, فهي ليست أداة للتعامل والتعاون االجتامعيني فحسـب, وإنـام 

 .واحلس والشعور أيضاً  هي أداة التفكري
واللغة هي اجلرس الذي تعرب عليه األجيال من املايض إىل احلـارض, ومـن احلـارض إىل 
املستقبل, فهي تعمل عىل متتني العالقة بني أفراد املجموعة البرشية ألهنـا مؤسسـة اجتامعيـة 

 .إنسانية, وال يتم اجتامع برشي بغري لغة
سـت فقـط وسـيلة للتخاطـب والتواصـل بـني وإن أمهيـة اللغـة ال تكمـن يف أهنـا لي

اجلامعات واألفراد, وبني املرء وذاته, بل هي رمز للهوية التي متيز شعباً عن شـعب, وتطبـع 
حضارته ودرجة حضوره يف مرسح الوجود واحلياة, وصوالً إىل االستدالل عىل ما يف أعامق 

ل لـه وال فكـر فـال لغـة وثمة تالزم بني الفكر واللغة فمن ال عق. النفس وتصورات الذهن
سليمة له وال سبيل إىل اعتباره جزءاً ملتحامً بالكل الذي هو املجتمع, ومن ال حيسن النطـق 



 

 )١( .أو ال يتمتع بمنطق سليم ولسان معاىف فهو خمتل التواصل مع املجتمع, ومعتل الفكر
ذاتـه,  ويف عرصنا احلايل عرص العلم والتقانة واملعلوماتية أضحت اللغة هي الوجـود

, وقـديامً قـال »اإلنرتنـت«وأصبح هذا الوجود مرتبطاً بثقل الوجود اللغوي عـىل الشـابكة 
أما اليوم فالشعار هو حتاور عن بعد حتى يراك اآلخـرون . تكلم حتى أراك: سقراط جلليسه

وتراهم, ومن ثم تر ذاتك أنت وهي بعيدة عنك أو لصـيقة القـرب منـك يف عرصـ بـات 
 )٢(. نا? ومن نحن? مطروحاً بشدة وعىل أوسع نطاق يف عاملنامن أ: سؤال اهلوية

وإذا كانت اللغة عظيمة األمهيـة يف املجتمـع مـادام سـلوك اآلخـرين هـو مـن أكثـر 
الرشوط أمهية يف تكوين اجلامعات فإهنا إىل جانب ذلك كله تعد احلامل للمـوروث الثقـايف 

يف املحيطني االجتامعي املحيل واملحـيط , وعامالً من عوامل التنمية االقتصادية )٣(للمجتمع
والتنمية االقتصادية ال يمكن أن حتدث مسـتقلة عـن التغيـريات االجتامعيـة . الدويل كليهام

والسياسية وا لثقافية, وهذا يرتك آثاره عىل اللغة ليس بوصفها رصيداً ثقافيـاً فحسـب, بـل 
 .يف املجتمع احلديث جمتمع املعرفة بوصفها واقعاً اجتامعياً ذا منافع اقتصادية وسياسية أيضاً 

وينظر إىل عملية التنمية يف املجتمع احلـديث, جمتمـع املعرفـة, عـىل أهنـا ال جتـري إال 
بالتنمية البرشية املستدامة التي ال تتحقق إال باالستثامر الصحيح لإلنسان وخاصـة معرفتـه 

 دروب التنميـة ويف مجيـع العلمية ولغته العلمية والتقانيـة والتـي تـنعكس خصـباً ونـامءً يف
 .املجاالت

وإن لغتنا العربية ليست نحواً ورصفاً وألفاظـاً يضـمها القـاموس, وإنـام هلـا وظيفـة 
أخر أكرب وأهم وأشمل هي الوظيفة احلضارية والسياسية, إهنا ثروة قوميـة حقيقيـة ذات 

                                                 
رشين يف املؤسسات التعليمية يف اجلمهوريـة اللغة العربية يف القرن احلادي والع − الدكتور ياسني األيويب )١(

منشـورات جممـع اللغـة األردين يف املوسـم الثقـايف  − الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل − اللبنانية
 .٢٥١ص  ٢٠٠٥عامن  − الثالث والعرشين ملجمع اللغة العربية األردين

 .٤٢ص ٢٠٠٥الكويت  − ةعامل املعرف − الفجوة الرقمية − الدكتور نبيل عيل ونادية حجازي )٢(
 .٤٢الكويت ص  − عامل املعرفة − ترمجة أمحد عوض − اللغة واالقتصاد − فلوريان كوملاس )٣(



 

 . عوائد اقتصادية كبرية يف جمتمع املعرفة
 لغةالقيمة االقتصادية ل −ثانياً 

عندما ينظر إليها عىل أهنـا أداة أوهلام تقوم اللغة بدورين اثنني من الناحية االقتصادية, 
يف االقتصاد ويف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية للدول واألمم, إذ يعدّ استعامل اللغة 
. ةبمردود جيد وكفاية عالية أساساً لتحقيق النمـو االقتصـادي ورضوريـاً يف عمليـة التنميـ

عندما ينظر إليها عـىل أهنـا صـناعة وسـلعة يف القطـاع االقتصـادي, إذ تزايـد دور  ثانيهامو
 )١( .الصناعات الثقافية وقاعدهتا اللغة الوطنية يف االقتصاد العاملي مؤخراً تزايداً كبرياً جداً 

ومع حتول االقتصاد العاملي أكثر فـأكثر نحـو االعـتامد عـىل املعرفـة تعاظمـت قيمـة 
ل غري املادية أو األصول املعرفيـة وكـرب دورهـا, واللغـة وعاؤهـا, ومـا كـان النمـو األصو

االقتصادي لبلد ما ليحدث إال الرتباطه ارتباطاً مبارشاً بمستو املعرفـة وخاصـة العلميـة 
والتقانية هلذا البلد, وبمعدل نمو هذا املستو. 

اللغـة لتحديـد أهـم معـامل ومن هنا توجه االهتامم إىل االقتصاد غـري املـادي وقوامـه 
االقتصاد احلديث بعد أن تأكد أن التنمية البرشية رشط أسايس للتنميـة االقتصـادية, وأهـم 
عنارص االستثامر يف التنمية البرشية هو اإلنسان وخاصة معارفة التي تقوم عىل اللغة العلمية 

 )٢( .والتقانية
أكثر من سـتني دولـة وأكثـر  وثمة دراسة أجراها البنك الدويل ضمت يف جممل عينتها

من ستني ألف جهة خمتلفة, خلصت إىل أن حاجة الدول النامية إىل حتقيق النمو االقتصـادي 
تكمن يف رفع مستو املعرفة ألفـراد املجتمـع ال يف مسـاعدات إنسـانية, وهـذا مـا ال يـتم 

 .احلصول عليه إال من خالل اللغة األم
                                                 

موسـوعة العلـوم  − هيئة املوسـوعة العربيـة – اللغة واالقتصاد يف جمتمع املعرفة − الدكتور حممد مرايايت )١(
 .١ص ٢٠١٤دمشق  − والتقانة

العدد الثالث  − جملة التعريب − القومية عامل خفي يف النمو االقتصادي اللغة − الدكتور حممد عبد العظيم )٢(
 .١٨٠ص ٢٠١٢كانون األول  − دمشق − واألربعون



 

سلعة ذات قيمـة تبادليـة تتزايـد مبيعاهتـا يف ظـل  وإذا كانت اللغة ينظر إليها عىل أهنا
الطلب املتنامي عليها, غري أن هلا ميزة ختتلف هبا عن باقي السلع, وهـي أن خمزوهنـا أبـداً ال 

 .ينفد
ولقد أكدت البحوث اللسـانية والفلسـفية وجـود عالقـة نفسـية متينـة بـني املـتكلم 

بـت علـم اللسـان أن ثمـة عالقـة بـني والكالم, وبني اللغة والفكر من تداخل واحتـاد, وأث
العالمة اللغوية ومدلوهلا ومرجعها, وأن العمل يف حميط اجتامعي ومادي متالئم مع العامل 
, فإذا تعامل العامل مع آلـة أو أداة يعـرف  من الوجهة اللغوية يكون دون شك أكثر مردوداً

ه نفسها جيعلـه ذلـك كلـه يف أسامء مكوناهتا بلغته األم ومع مرافقني له يف العمل ينطقون لغت
وضع نفيس سمته عمق االتصال وجتاوز كل احلواجز العميقة الفاصلة بني املـادة والتعامـل 
ليصل بعدها إىل كنه العنرص املادي, وإذا هو جيد ذاته يف حال من التالؤم مع من يتعامل معه 

  )١( .فيكون نشاطه أشد, وفعله أجد, وإنتاجه أكثر

 فلسفة النقود «فه يف مؤل» سيمل«ويرPhilosophy of money « أفكاري جيب أن «أن
تتخذ شكل اللغة املفهومة لعموم اآلخرين حتى أستطيع أن أحقق غايايت العملية هبذه الطريقـة 
غري املبارشة, وأن نشاطايت وممتلكايت جيب أن تتخـذ شـكل القيمـة النقديـة مـن أجـل خدمـة 

٢(» أغرايض األبعد مد( 
 الوظيفة االجتامعية للنقود يركز عىل التشابه بني اللغة والنقود بوصفهام ويف إشارته إىل

عاملني من عوامل تطور النظم االجتامعية, ويشكل االقتصاد النقدي واللغة املشـرتكة نقلـة 
نوعية يف التطور االجتامعي من حيث إهنام ينشئان أشكاالً جديدة للعالقات بني األفراد, كام 

 .يدة للمشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتامعية والثقافيةيفتحان إمكانات جد
فـاملواطنون : واللغة املشرتكة يف املجتمع هي بمنزلة الرصيد وتتجىل يف أرديـة خمتلفـة

                                                 
 .١٨٩املرجع السابق ص )١(
 .١٤عامل املعرفة الكويت ص − ترمجة أمحد عوض − اللغة واالقتصاد − فلوريان كلوماس )٢(



 

املرتبطون معاً بمؤسسات اجتامعية أخر مثل النقود والسوق يتكلمون اآلن اللغة نفسـها, 
اللغة إال نتـاج للعمـل اجلمعـي وثـروة اجتامعيـة أو عىل األقل يسهل عليهم استعامهلا, وما 

وثمـة كلـامت معينـة كـالكلامت . مرتاكمة, وتداول األلفاظ يشبه تداول السـلع يف السـوق
 ,الوظيفية تقوم بوظائف السلع املتميزة التـي يمكـن أن نسـتبدل هبـا كـل السـلع األخـر

ني الكلمة اجلوفـاء والورقـة وثمة تشابه ب. واألحجار الكريمة مثال من أمثلة السلع املتميزة
النقدية املنعدمة القيمة, وتشـابه بـني الكـالم اجلـوهري واألحجـار الكريمـة ذات القيمـة 
العالية, وإذا كان ثمة مستويات وأنواع للعمالت ذهبية كانت أو فضية أو نحاسية فـإن ثمـة 

دنية والورقيـة والكلامت مثلها مثل العمالت املع. مستويات للكالم الصادر من أفواه البرش
ال تستمد قيمتها ومعناها إال من االستعامل الذي يضعه هلا هؤالء الذين يستخدموهنا وسيلة 
لتعامالهتم, وكال النقد واللغة تعوزه القيمة يف االستعامل ويكتسبه يف التبادل, وهو ما يطلق 

معنى الكلامت يف  عليه االقتصاديون القيمة الرشائية, ويطلق عليه اللغويون املعنى, وأن تغري
 .لغة ما يساوي تغري قيمة النقود يف الدولة

وجتدر اإلشارة إىل أن لألمة رصيداً أو ثروة نقدية, وهلا أيضاً رصـيد أو ثـروة لغويـة, 
وكل من العملة واللغة تصك, ويعتنى بتنظيم صكها, وال ترتك دون حتكم ومتابعة من قبـل 

غة من تداوهلا, فإذا أمهلت الدولة التداول بعملتها الدولة, وتأيت قيمة النقد وكذلك قيمة الل
 .فإن هلذا آثاراً اقتصادية هائلة) التعليم بغري اللغة الوطنية(أو بلغتها 

وثمة قيمة وظيفية للنقد أو قيمة استعاملية, ومتثلها النقود الورقية, وكذلك هناك قيمة 
ومات اليومية من أجل وظـائف احليـاة وظيفية للغة متثلها لغة احلياة اليومية ولغة تبادل املعل

وهناك من جهة أخر قيمة سلعية للنقد متثلها النقود الذهبية والفضية, والتـي هلـا . العادية
, وكذلك اللغة, فهناك معلومات علمية  قيمة يف ذاهتا, إضافة إىل قيمتها الرمزية بصفتها نقداً

, وهي سلعة يف ذاهتا البد مـن دفـع الـذهب وتقانية هلا قيمتها يف ذاهتا ملا هلا من قيمة إنتاجية
 .للحصول عليها

وتعتمد كفاءة عمل املؤسسات يف كل قطاع اقتصادي عىل حسن تبادل املواد والسـلع 



 

ل النقد وآلياته هذا التبادل, وتعتمد أيضاً عىل تبادل املعلومات واخلـربات,  واآلالت, ويسهّ
ل اللغة العلمية والتقانية هذا التبادل  .وتسهّ

إن تعدد املصطلح العلمـي والتقـاين وعـدم تداولـه هـو تضـخم يف اللغـة مـادام ال و
يستعمل, إذ ال قيمة له مادام ال يستعمل, وهذا حيدث أيضاً يف التضخم النقدي حيث يزداد 

 .النقد, ولكن تنقص قيمته الرشائية
وفـة, وتؤدي وحدة العملة يف دولة ما أو يف أمة ما إىل مكاسب اقتصـادية كبـرية ومعر

وهذا ما يدعو إىل توحيد العملة, وكـذلك اللغـة فـإن تعـدد اللغـات املتداولـة وخاصـة يف 
 .املجاالت العلمية والتقانية يف دولة ما يؤدي إىل خسارات اقتصادية كبرية

أما تراكم رأس املال يف اقتصاد ما فيؤدي إىل زيادة نمو هذا االقتصاد, وكذلك تـراكم 
لة, إذ إن رأس مال األمة ثروة وهو نتاج عمل اجلامعـة, وكـذلك الرصيد اللغوي احليّ للدو

الرصيد اللغوي, وتداول املصطلحات العلميـة والتقانيـة يـوازي تـداول السـلع, ورصف 
ومن هنـا كانـت . العمالت ونرش استعامل عملة ما خارج دولتها يوازي الرتمجة بني اللغات

ئدات ذلـك هـي كعائـدات اسـتعامل نقـد الدول احلية تسعى إىل تصدير لغتها الوطنية, وعا
دولة ما من قبل الدول األخر, إذ إن الدول التي تتداول بعملة غري عملتها الوطنية, وبلغة 
علمية وتقانية غري اللغة الوطنية ختضع لتبعية اقتصادية تؤدي إىل مجود العملة الوطنية واللغة 

 .الوطنية وعدم تطورمها
لنقد دون التداول به وظيفياً يف احلياة كإجياد التعليم ونرش وجتدر اإلشارة إىل أن إجياد ا

العلوم والتقانة بغري لغة القو العاملة, ومن ثم عدم تداول العلوم والتقانة مـن قبـل هـذه 
القو, ذلك ألن تطوير التعليم ال يـؤدي بالرضـورة إىل النمـو والتنميـة خالفـاً لالنطبـاع 

وظيفيـة للغـة, فاألميـة الوظيفيـة للغـة أي عـدم تـداول السائد, فاملطلوب هو حمو األمية ال
العلوم والتقانة ضمن كل قطاع وبني القو العاملة فيه, ال جيلب إال اخلسائر لألعامل, وهي 
, ذلك ألن التعليم هـو رشط الزم للنمـو, وهـو غـري  خسائر تعد بباليني الدوالرات سنوياً

فائدة من نقـد ال يـتم تداولـه واسـتعامله, كاف ما مل يوظف ويستثمر يف مواقف احلياة, وال 



 

فاالستثامر يف التعليم الذي ال يرافقه استثامر يف تداوله من قبل القو العاملة هو اسـتثامر ذو 
 .مردود ضعيف يف عملية التنمية

واللغة كالنقد من مسؤوليات احلكومة, والبد لكل دولة من سياسـة نقديـة ناجحـة, 
 )١(. غوية وطنية معلنة ومن خطط مخاسية وسنويةوباملثل البد هلا من سياسة ل

وثمة قطاعات إنتاجية وخدمية شديدة االعتامد عـىل اللغـة, والبـد مـن العمـل فيهـا 
واستثامرها اقتصادياً يف اللغة األم, وتزداد هذه القطاعات أمهية مـع توجـه االقتصـاد نحـو 

والنرشـ والطـب واخلـدمات  اإلعالم والدعايـة: ومن أمثلة هذه القطاعات. اقتصاد املعرفة
 . الخ.... » اإلنرتنت«االستشارية وتقانة املعلومات والشابكة 

 :وإذا كان للغة دورها يف التنمية االقتصادية فإن املجاالت االقتصادية للغة تتجىل يف
للجامعـة التـي ) الديموغرافيـة(املجال االتصايل للغة كام تعرب عنه القدرة السكانية  −١

 .لغة ثانية أجنبية) ب(لغة أوىل و) أ( تستعملها بوصفها
مستو تطور اإلمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج جمتمعية ومستو الفرص  −٢

 .املتعلقة باستخدامها
الطلب عليها بوصفها سلعة يف السوق الدولية للغات األجنبيـة, وحجـم الصـناعة  −٣

التي تنفق عىل الصعيد  التي متده, واحلصص املخصصة من النواتج القومية اإلمجالية
 .العاملي الكتساهبا

 .رصيد احلساب اجلاري للغة بالنسبة جلامعتها اللغوية −٤
املقدار الكيل لالستثامر املوضوع يف اللغة حيث يمكن للتدوين املعجمي وكثافة شبكة  − ٥

املعاجم ثنائية اللغة التي تربط اللغة باللغات األخـر, والرتمجـة مـن اللغـة وإليهـا, 
 .مكان املعاجلة االلكرتونية, أن يستخدم ذلك كله مؤرشات جزئيةومستو إ

                                                 
 − جملة املعلوماتية − قتصادي واالجتامعي يف الدول العربيةتأثري اللغة يف النمو اال − الدكتور حممد مرايايت )١(

 .٢٠٠٦العدد التاسع ترشين الثاين 



 

وإذا أخذنا اللغة اإلنجليزية مثاالً يف جمال تنفيـذ السياسـة االقتصـادية فإننـا نجـد أن 
معظم السياسيني املعنيني بالشؤون الثقافية والتعليمية اليوم عىل الصعيد العاملي يعدون هذه 

مـن طـالب املـدارس الثانويـة اللغـة %  ٨٠ففي أملانيا يدرس . اللغة أهم لغة يف هذا املجال
يدرسـون %  ٢يدرسـون الفرنسـية, و%  ١٨اإلنجليزية عـىل أهنـا اللغـة األجنبيـة األوىل, و

الالتينية أو أي لغة أخر. 
من طالب املدارس الثانوية يدرسـون اإلنجليزيـة بوصـفها لغـتهم %  ٨٥ويف فرنسا 
ك تعد اللغة اإلنجليزية اللغـة األجنبيـة األوىل لكـل الطـالب, ويف الدنامر. األجنبية األوىل

 .من طالب املدارس الثانوية يف تركيا يدرسون اإلنجليزية%  ٧٥و
أصـدرت قـراراً يقيضـ بـأن تكـون  ٢٠٠١ويف سورية عندما كنتُ وزيراً للرتبية عام 

وكانـت قبـل ذلـك اللغة األجنبية األوىل التي يتعلمها مجيع الطالب هي اللغة اإلنجليزيـة, 
 .التاريخ اختيارية بينها وبني الفرنسية

ولقد طبقت استبانة عىل طالب املدارس الثانوية السويرسية للوقـوف عـىل الـدوافع 
, بعد أن أصبحت هذه اللغة أكثر رواجـاً يف ١٩٨٤التي دفعتهم لتعلم اللغة اإلنجليزية عام 

  )١(: ىل النحو التايلهذه البالد املتعددة اللغات, فكانت نسبة الدوافع ع

  

 النسبة املئوية الدوافع الدرجة
 % ٩٧.٤ اإلنجليزية يمكن استعامهلا عىل نطاق العامل كله ١
 % ٦٥.٤ اإلنجليزية هي لغة األعامل ٢
 % ٦٠.٢ اإلنجليزية هي لغة السياحة ٣
 % ٥٥.١ معرفة اإلنجليزية تزيد فرص العمل ٤
 % ٥١.٣ اإلنجليزية هي لغة العلم ٥
 % ٢٥.٦ اإلنجليزية هي لغة الرتفيه ٦
 % ١٧.٩ الرغبة يف حتصيل معرفة عن أمريكا ٧
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 % ١٢.٩ أمريكي −الرغبة يف قراءة األدب األنجلو ٨
 % ١٠.٣ الرغبة يف حتصيل معرفة عن انجلرتا ٩

 

ويف ضوء ذلك كله كان ال بدّ أن نتعرف رضوب االستثامر التي يمكـن أن توظـف يف 
 ., عىل أهنا رافد أسايس وهام يف التنمية االقتصاديةاللغة العربية

 االستثامر يف اللغة العربية −ثالثاً 
ملا كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنيـة يف الـدول العربيـة بحسـب دسـاتريها كـان 
االستثامر يف اللغة الوطنية يعني االستثامر يف توطني الصـناعة والتجـارة والتقنيـة واملعـارف 

وال يمكن أن يتحقق أي نجاح إال بإتقان اللغة الوطنية وتوظيفها وتفعيلها يف مجيع املختلفة, 
 .املجاالت

وغني عن البيان أن االستثامر يف اللغة الوطنية يعني االسـتثامر يف اإلنسـان واألجيـال 
القادمة, وضـامن وحـدهتا ومتسـكها بقيمهـا وثوابتهـا ومكتسـباهتا ومرجعياهتـا وتارخيهـا, 

كـام أن االسـتثامر يف . صة للمناقشة يف مجيع امليادين, مع حفاظهـا عـىل هويتهـاومنحها الفر
اللغة يعني االستثامر يف اجلودة واإلتقان واإلبداع واالبتكار يف كل ما يتعلق باللغـة العربيـة 
من وظائف وأعامل تعتمد عىل املهارات والقدرات والتفكري, وإذا كانت العملة الوطنية من 

ة الوطنية, وال يمكن أن حتل حملها عملة أجنبية فإن اللغة الوطنيـة هـي مـن مقومات السياد
 )١(. أهم أدوات تعزيز املواطنة

وإذا وقفنا عىل توجيه رأس املال نحو االستثامر يف معاجلة اللغـة العربيـة فإننـا نتوقـع 
, وذلك لألسباب التالية  )٢(: عائداً كبرياً للمستثمر نفسه وللغة أيضاً

ه االستثامرات للنمو نظراً التساع سوق اللغة العربيـة يف املنطقـة العربيـة, قابلية هذ −١
 .وتزايد الطلب عىل برامج املعاجلة اللغوية

                                                 
 .٢٠١٤أيار  − ديب − الكلمة االفتتاحية للمؤمتر الرابع للمجلس الدويل للغة العربية − عيل بن موسى. د )١(
 ٢٠٠٦) يونيو(حزيران  − ديوان العرب − اللغة العربية والنشاط االقتصادي − سعيد أمحد بيومي )٢(



 

تفاعــل الثقافــة العربيــة واإلســالمية مــع ثقافــات العــامل املختلفــة عــرب الشــابكة  −٢
يـة, , وتنامي رغبة املستخدم العريب يف إثبات ذاته من خـالل لغتـه العامل)اإلنرتنت(

 .وإقبال غري العرب عىل برامج تعلمها
مرونة اللغة العربية وقدرهتا عـىل اسـتيعاب التقنيـات املختلفـة لتعـدد خصائصـها  −٣

وتفردها, مما جيعلها حقالً خصـباً للدراسـات التنظرييـة اللغويـة بصـفة عامـة, ممـا 
 .يضمن رواجاً هلا يف حركة البيع والرشاء عند الطلب وتنامياً يف وسائل العرض

أما جماالت االستثامر يف اللغة العربية فيمكن أن نشري إىل بعضها عـىل سـبيل املثـال ال 
 :احلرص متمثالً يف

 .تصنيف املعاجم لالستعامل العام −١
 .تصنيف معاجم املصطلحات يف جماالت حمددة −٢
 .برامج معاجلة النصوص −٣
 .الرتمجة اآللية −٤
 .املعلومات الذكاء الصناعي, وبخاصة إنشاء نظم املعلومات وبنوك −٥
 .حتسني االتصال بني اإلنسان واآللة أي تطويع لغات احلاسوب للغة العربية −٦

وإن جعل لغة قابلة للمعاجلة الكرتونياً يتطلب استثامرات كبـرية لـيس مـن املتوقـع أن 
أما يف حال انعدام العائد فإن البالد الغنية . يقوم هبا القطاع اخلاص إال عندما تعد بتحقيق عائد

هي التي يمكنها اإلنفـاق عليهـا, وهـذا االسـتثامر لـن يكـون معقـوالً مـن الناحيـة  وحدها
, وتسـتجيب بدرجـة  االقتصادية إال إذا كانت اللغة التي نحن بصددها متطورة تطـوراً كافيـاً

ومـن نعـم اهللا عـىل أمتنـا أن كانـت لغتهـا العربيـة . عالية ملتطلبات اخلطاب التقني والعلمي
وشـتان بـني اللغتـني العربيـة . وح العرص ومتطلباتـه العلميـة والتقانيـةمتطورة ومستجيبة لر

والعربية, وها هي ذي اللغة العربية أصبحت أداة إنتاج تسـتجيب لكـل متطلبـات االتصـال 
 !احلديث, فالعربية بالنسبة للمستثمرين املحتلني وملستعمليها ذات قيمة رأساملية لغوية عالية

 :بعض رضوب االستثامر اللغوي التي أشري إىل عناوينها سابقاً  ونحاول فيام ييل الوقوف عىل



 

 :املعاجم −١
يتطلب إعداد املعاجم استثامرات أكثر ضخامة من معظم الكتب, ولكنها تعد بـدخل 
أكرب وأكثر بقاء, وتساعد املعاجم عىل التوحيد اللغوي, ذلـك ألن معـاجم اللغـة الواحـدة 

ويعـد . ي حمتمل لكـل عضـو يف اجلامعـة اللغويـةجتسد مفردات اللغة وحتوهلا إىل ملك ماد
قاموس أوكسفورد معجامً تارخيياً فريداً للغة اإلنجليزية, ولن يكون عمـالً خـارساً للنـارش 
عىل املد البعيد عىل الرغم من التكلفة الضخمة التي أنفقت عليه, وهـو إغنـاء كبـري للغـة 

 .أداة إنتاجاإلنجليزية وزيادة مستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها 
والبد من اإلشارة إىل أن املعاجم هي احلجر األساس للتهذيب اللغوي, وهبذا املعنـى 

وثمة أنواع خمتلفة للمعاجم, فهناك معاجم النطق واإلمـالء واملعنـى . هي عبارة عن استثامر
والقافيــة واألســلوب والتكــرار والتعبــريات واملصــطلحات واألســامء واملشــرتك اللفظــي 

 .الخ..املفردات األساسية, واملعجم التارخييوالرتادف و
 Dudenوبطبعاته املختلفة ملعجم دودن  Grimواملعجم التارخيي العظيم لألخوين جريم 

الذي يتم حتديثه كل سبع سنوات يكون لد األملانية ما تتباهى به يف جمال املعاجم أكثـر ممـا 
كـاف باملقارنـة باملعجميـة يظـل غـري ومع ذلك تظهر دعو بأن هـذا . لد معظم اللغات

الفرنسية واإلنجليزية مما دعا إىل اخلشـية عـىل تنافسـية اللغـة األملانيـة مـن حيـث هتديـدها 
باإلخفاق يف التكيف ملتطلبات املستقبل االتصالية, إذ إن املشكلة الرئيسة تتمثـل يف انفصـام 

فـع إىل رضورة وضـع وهذا مـا د. عر اللغة املشرتكة واللغات املتعددة لألغراض املتعددة
معجم شامل لكل فروع املعرفة للغة األملانية انطالقاً من أن اللغة املشـرتكة جيـب أن تكـون 
األساس املشرتك ملجموعة منوعـة مـن اللغـات لألغـراض العلميـة ولألغـراض اخلاصـة 

 .األخر, وهو أمر جوهري للعيش يف ظل أوضاع حضارة عالية التصنيع
استثامر ضخم, إال أن تكاليف هذا املرشوع ليست بذات قيمة وهذا املرشوع حيتاج إىل 

وحساب التكلفة احلقيقة لتصنيف معجم إلحـد . يف سبيل احلفاظ عىل قيمة اللغة األملانية
اللغات املشرتكة املوحدة الكرب هو عملية شديدة الصعوبة, وحيتاج إىل موارد ضخمة, إال 



 

ئدات ضخمة ومستمرة, وهذه سـمة مـن سـامت أن هذه املرشوعات عادة تدر يف النهاية عا
 .املجتمع احلديث الذي يعتمد كثرياً عىل املؤلفات املرجعية

وتكلفة تصنيف املعاجم الثنائية اللغة ينظر إليها باعتبارها اسـتثامرات متصـلة باللغـة 
ليس ألن املنتج النهائي يمكن بيعه بوصفه سلعة يف السوق فحسب, أي سلعة مـن املمكـن 

ة, وإنام ألن إنتاج هذه املعاجم هو أيضـاً اسـتثامر يف اللغـة ذاهتـا, إذ إن كـل حمرب أن تكون
 .معجم يربط لغته بأخر هو بمنزلة مصدر حمتمل إلغنائها

إن جمموع كل املعاجم الثنائية اللغة بالنسبة إىل لغـة معينـة يشـري إىل اجلهـود الذهنيـة 
بلغة أخر, واملعاجم الثنائيـة اللغـة هـي  واملالية التي بذلت وتبذل من أجل ربط لغة معينة

بالنسـبة ) ب(أدوات مساعدة للمرتمجني, وجمموع كـل معـاجم الرتمجـة إىل الـداخل للغـة 
هو دليل عىل اهتامم بعض متحـدثي هـذه اللغـة عـىل األقـل ) أ(للمتحدثني األصليني للغة 

 ).ب(بالرتمجة من اللغة 
ية فإن الرتمجـة جيـب أن تفهـم باعتبارهـا ملا كانت اللغات ثروات اجتامع: الرتمجة −٢

استثامراً طويل األمد من أجل احلفاظ عىل قيمتها أو زيادهتا, وملا كانـت كـل ترمجـة إىل لغـة 
تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إىل جممل كل الرتمجات إىل لغة ما باعتباره مؤرشاً آخر إىل 

دار العمل النوعي الذي يمكن ملجتمـع وإن حركة الرتمجة إىل لغة ما تكشف عن مق. قيمتها
 .أن خيصصه هلذا النوع من املهن

ففي خالل ثالث سنوات يف عقد الثامنينيات من القرن املـايض اسـتطاعت اليابـان أن 
ــة / ٢٢.٠٠٠/تــرتجم  ــدوريات العلمي ــا عــدا ترمجــة املقــاالت والبحــوث يف ال ــاً م كتاب

ازمون وقادرون عـىل ختصـيص نفقـات والدوريات األخر, وهذا يدل عىل أن اليابانيني ع
كبرية من أجل أن جيعلوا األفكار العلمية واألعامل األدبيـة املنشـورة ألول مـرة يف اللغـات 

 .عون لغتهم ألكثر املتطلبات الوظيفية حداثةوهبذه الطريقة يطوّ . األخر متاحة يف لغتهم
ق التوحيـد واالبتكـار إن ضامن قابلية الرتمجة املتبادلة من دون قيود للغة ما عـن طريـ

املستمر للمصطلحات حيقق أكرب فائدة لالقتصاد القومي الذي يعتمد عليها, واللغة التي ال 



 

هتيئ نفسها بسهولة للرتمجة من اللغات األعىل تطوراً لن حتظى إال بتقدير ضئيل, مثلها مثـل 
 .العمالت غري القابلة للرصف

لعية للغات عن نفسها بشكل أوضـح تكشف الطبيعة الس: تعلم اللغات األجنبية −٣
وهنـا يمكـن . يف جمال تعلم اللغة األجنبية وتدريسها الـذي يمكـن وصـفه باعتبـاره سـوقاً 

وهناك تقلبات يف سـوق . التمييز بني سوق حملية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عاملية
ملسـجلة اللغة مثلام هو الشأن يف األسـواق األخـر مثـل أسـواق السـلع ذات العالمـات ا

 .واألوراق املالية والعمالت
والعوامل املحددة للقيمة السوقية للغة ما يف فرتة معينة مـن الـزمن هـي عوامـل مـن 

 .أنواع خمتلفة فهي عوامل سياسية وثقافية, بل هي قبل كل يشء عوامل اقتصادية
تويني يتطلب نفقات يف العادة عـىل املسـ) لغري أبنائها(واكتساب اللغة عىل أهنا أجنبية 

الفردي واالجتامعي كليهام, وهو األساس االقتصادي لصـناعة كاملـة مـن نـارشين, ودور 
اعة, ومدارس لغات ومعاهد, واستديوهات تسـجيل مـواد سـمعية برصـية, ومنتجـني بط

ولكم حتتاج هذه الصناعة إىل مهنيني تتيح هلـم جمـاالً . الخ...لربامج تعليم اللغة باحلاسوب
 .للرزق

لناس لغة ما أصبحت اللغـة مفيـدة هلـم, وكلـام كانـت مفيـدة رغبـوا يف وكلام تعلم ا
واللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة األجنبية األكثر شيوعاً عىل الصعيد العاملي, واللغة . تعلمها

املهيمنـة عـىل املطبوعـات العلميـة, واللغـة الرئيسـة للمـنظامت الدوليـة وسـائل اإلعــالم 
عاملية الكبرية تزداد باطراد يف أثناء عرضها يف سـوق اللغـات قيمتها االست ,الخ...والسياحة
 والبالد املتحدثة باإلنجليزية يف جمموعها هي اليوم أكرب سوق مستوردة يف العـامل,. األجنبية

من كل املعلومات %  ٨٠, كام أن % ٧٠ونسبة الربيد العاملي الذي يكتب باإلنجليزية تقدر بـ 
ومن هنا كان الوعي االقتصـادي وحـده هـو . زنة باإلنجليزيةاملخزنة يف بنوك املعلومات خم

الذي جيعل البالد املصدرة يف العامل غري املتحدث باإلنجليزية تفضـل اإلنجليزيـة عـىل كـل 
والطلب الناشئ عـىل تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة تغذيـه عمليـات . اللغات األجنبية األخر



 

ية تقـدر بحـوايل سـتة مليـارات جنيـه صناعية عىل املسـتو العـاملي بـدورة رأسـامل سـنو
  )١(. إسرتليني

وحتل اإلنجليزية حمل الفرنسية عىل أهنا لغة مفضلة للدبلوماسية بعـد احلـرب العامليـة 
م اإلنجليزية يف مناهج اللغة األجنبية يف كل مكان تقريباً  ففي املدارس األملانية . الثانية, وتقدّ

األخر حلّت اإلنجليزيـة حمـل الفرنسـية بوصـفها كام يف مدارس كثري من البالد  −مثالً  –
 .اللغة األجنبية األوىل كام سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبلُ 

وملا كانت اللغة اإلنجليزية يكتسبها بوصفها لغة أجنبية أفراد ومؤسسات أكثر من أي 
لغة أخر احتلت وضعاً خاصاً يف السوق العاملية للغات, ورصـيدها يف احلسـاب اجلـاري 

 .ضل كثرياً من رصيد أي من منافساهتاأف
والبد من التمييز بني اللغة األوىل واللغة الثانية, فمعايري تقيـيم لغـة املـرء األوىل مـن 
املرجح أن ختتلف عن املعايري التي تطبق عىل أي عدد من اللغات األجنبية, وهذا التمييز لـه 

السوق املحلية وبني استعامهلا بوصفها نظري مايل, وهو أن نتذكر الفرق بني استعامل النقود يف 
 .عملة أجنبية

واألرصدة غري املتساوية للحسابات اجلارية للغات تعني بالنسبة للمتحدث الفـرد أن 
اللغة األوىل تأهيل قابل لالستثامر اقتصادياً بالنسبة لبعض اللغات, ولكنـه غـري قابـل هلـذا 

مثالً يمكنهم أن يكسبوا رزقهم يف كثري  فخرجيو اجلامعات الربيطانية. بالنسبة للغات أخر
من األماكن حول األرض من دون أي تدريب مهني آخر, عن طريـق تسـويق مهـاراهتم يف 

أما هذه الفرص بالنسبة لنظـرائهم الـدانامركيني واليونـانيني فهـي فـرص أكثـر . اللغة األم
ئف يف الشـؤون وعىل العكس فبالنسبة هلؤالء املتطلعـني لشـغل وظـا. حمدودية بشكل كبري

اإلدارية أو السياسة الدولية أو يف التعاون الدويل أو األعامل األخر املشاهبة فإن اإلنجليزية 
 .أصبحت منذ فرتة هي أسلم استثامر, وسوف تستمر كذلك يف املستقبل املنظور

                                                 
 .١٠٠مرجع سابق ص − اللغة واالقتصاد − فلوريان كوملاس )١(



 

ولقد أثبتت الدراسات احلديثة أن اللغات يمكن أن تعدّ مرشوعات اسـتثامر رأسـاميل 
احلريف ال بـاملعنى املجـازي, وحـددت يف ضـوء ذلـك جمـاالت االسـتثامر اللغـوي باملعنى 

وكانت أهم جمـاالت االسـتثامر املؤكـدة الفائـدة واملمكنـة مـا . ورشوطه ومقوماته وفوائده
يمكن االصطالح عليه باحلوامل املاديـة أو االفرتاضـية للغـة أي تصـنيف املعـاجم العامـة 

تخصصـة وبـرامج معاجلـة النصـوص والرتمجـة اآلليـة ومعاجم املصطلحات واملعـاجم امل
والذكاء االصطناعي بتوفري ذخائر اللغة وبنوك املعلومـات ونظمهـا والعمـل عـىل مواءمـة 

 .اللغات لألجهزة اإللكرتونية احلديثة
إن العجز عن تصدير اللغة القومية جيرّ حتامً إىل استرياد لغة اآلخـر, إذا تـوفرت للغـة 

حددة والعوامـل املسـاعدة وكانـت تتميـز بالقابليـة الذاتيـة للتسـويق, مجلة من الرشوط امل
فيمكن أن تكون جمال استثامر مؤكد وسلعة للتداول مضمونة الـربح والكسـب, ممـا يـدعم 

 .قيمتها باعتبارها من أسس اهلوية القومية
ولكي تقوم العربية بوظيفتها بنجاح البد مـن تطـوير اللسـانيات احلاسـوبية العربيـة 

جزاهتا لتيسري نرش املعرفة التقنية يف جمال اجتامعي متسع ولضامن النجاح يف هذه اخلطـوة ومن
البد من دعم التواصل والتعاون مع مستعميل اللغات األجنبية التي ترسم باخلط العريب مثل 
ل العربيـة مـن غـري العـرب  الفارسية, وكذلك فتح باب التواصل مع املجتمعات التي تسهّ

ولتسـهيل . ين اإلسالمي ضامناً لسعة السوق ودعـامً لعمليـة الـرتويج واملبادلـةالنتامئها للد
تعلم اللغة العربية يف املجالني العلمي والتقني كان البد من إحداث مواقع تعليم إلكرتونيـة 

 .عىل الشابكة ألن من شأن ذلك أن ييرس نرش اللغة ويضمن حسن تلقيها
جليزية يف الشيوع واالنتشار ليس باليشء العزيـز إن بلوغ العربية منزلة مثل منزلة اإلن

إذا أحسن أهلها توظيف العالقات التجارية مـع الـدول اإلسـالمية املتقدمـة مثـل ماليزيـا 
والباكستان وإندونيسيا وإيران ملا جيمعها بالعربية من روابط دينية جتعلها يف حاجة إىل تعلـم 

 .العربية
ات وتعريب املحيط من شأنه أن يدفع باجلهـد إن فرض اللغة يف جمال التعامل واخلدم



 

وحيقق نمو اللغة ومن ثمّ نمو املعرفة فاالقتصاد, ويكون ذلك باسـتخدامها يف جمـال الـنفط 
وصناعته واالستثامر فيه مما يـدفع املسـتثمرين األجانـب إىل تعلمهـا باعتبارهـا مـن أدوات 

 .العمل الرضورية
افدة للدول العربية املستقبلة شأن ما حتـاول ويمكن فرض اللغة رشطاً عىل العاملة الو

الدول األوربية فعله مع املهاجرين إليها, وكذلك فرض تعريب الوثائق ومطبوعات السـفر 
واخلدمات البنكيـة والربيديـة واملراسـالت اإللكرتونيـة عـىل القـادمني إىل الـبالد العربيـة 

لثقافية بإبراز اآلثار العربية خاصة واخلدمات يف املواقع السياحية والفنادق, ودعم السياحة ا
ت منها باحلرف العريب وكذلك املخطوطات العربية القديمة ويمكن اسـتثامر مجاليـة . املُحالَّ

 )١(. الخ...اخلط العريب وتوظيفها يف الرسم والعمران واملنسوجات والنقش واملنحوتات
عـىل املسـتوردات ويف جمال التبادل التجاري بإمكان الدول العربيـة فـرض التعريـب 

األجنبية املراد تسويقها عندها من حيث العالمات واألسامء واإلشهار كتابة ونطقاً وهـو مـا 
تفعله اآلن العديد من املصانع اآلسيوية من تلقاء نفسها ضامناً للمزامحة عىل السوق العربيـة 

ن عنـارص يف جمال لعب األطفال واهلواتف املحمولة واملصابيح ولوحات الزينة وغريهـا مـ
 .التجهيز املنزيل واالستخدام اليومي

ويمكن للعامل السيايس واالجتامعي أيضاً أن يكون جماالً للنمـو اللغـوي إذا فـرض 
وجوده وأن تعريب املنتجات الوطنية املوجهة لالستهالك املحيل البد من احلفاظ عليـه ألن 

 .حوال قبل اللغة األجنبيةيف اإلخالل به قتالً للهوية وألن األمم تفهم لغتها يف كل األ
وجتدر اإلشارة إىل أن سوق العربية واسعة جداً مادامت هي اخلامسة عاملياً من حيـث 

 .عدد املتكلمني هبا, وما دامت مرجعية حضارية دينية ألكثر من مليار مسلم غري عريب
» لعـريباملثقفون والسلطة يف العامل ا«وير الكاتب أمحد هباء الدين يف مقال له عنوانه 

أن اللغة العربية هي ثروة قومية حقيقية مثلها يف ذلك مثل البرتول والصناعة والزراعة وقناة 

                                                 
 .٢٠١٤أيار  − ديب − املجلس الدويل للغة العربية − العاملة الوافدة للدول العربية − الدكتور حممد الكافود )١(



 

السويس وغريها من الثروات الطبيعية, ويمكن استثامرها حضارياً وسياسياً واالنتفـاع هبـا 
عىل أهنا مورد اقتصـادي كبـري, ويمكـن اسـتثامرها متامـاً مـثلام نسـتثمر اإلنتـاج الصـناعي 

 .والزراعي وكل ما نملكه من املوارد االقتصادية األخر التي تعتمد عليها الثروة القومية
كان من حظي أنني زرت كثـرياً مـن البلـدان «: ويؤيد الكاتب الدعوة إىل فكرته قائالً 

اإلفريقية, وعرفت فيها من الزعامء والكبار واحلكام إىل باعة الفاكهة يف األسـواق الفقـرية, 
يف مايل, وقد عرفت معرفـة شخصـية األشـواق اهلائلـة لـد هـذه ) متبوكتو( ووصلت إىل

الشعوب إىل اللغة العربية وإىل العروبة, وإىل معرفة لغة دينهم, كنت أسري يف األسواق فـإذا 
 , عرف العامة أنني عريب قادم من مدينة اجلامع األزهر, أحاطوا يب الحفاوة فقط, بـل تربكـاً

ون وجوههم, فاللغة العربية ألهنا لغة دينهم هي عندهم مقدسة, يمسحون ثيايب, ثم يمسح
كنـت أحيانـاً أهـرب مـن . ومن يتكلمها كأنه من األولياء الصـاحلني الـذين يتربكـون هبـم

ال ) رضيـح متنقـل(األسواق حني أشعر أن الرجال والنسـاء البسـطاء يعـاملونني وكـأنني 
 .»وأدعيتهمينقصهم إال أن يربطوا يف عنقي وأطرايف أحجيتهم 

وجتدر اإلشارة إىل أن ما ورد عىل لسان الكاتب املرصي أمحد هباء الـدين يـدل داللـة 
واضحة عىل مكانة اللغة العربية يف كثري من البلدان اإلفريقية, وكانت هـذه البلـدان تعـرف 

, إال أهنا فقدهتا بضغط استعامري مستمر وقوي  .هذه اللغة وتتكلمها من قبلُ
التي ذكرها الكاتب كانت عاصـمة مـن عواصـم الثقافـة العربيـة ) تومتبوك(إن مدينة 

اإلسالمية يف القرنني اخلامس عرش والسادس عرش, ولكنها فقدت هذا الدور الثقايف بفعـل 
االستعامر الثقايف الذي عمل عىل إبعاد اللغة العربية بفعل االستعامر اللغـوي وفـرض لغتـه 

 .عىل سكان البالد
 :ت االستثامر يف ميادين اللغة العربية عىل النحو التايلويمكن ذكر بعض جماال

 .االستثامر يف جمال املوسوعات والبنوك الرقمية العربية −١
االستثامر يف ترمجة أمهات الكتب العلمية وتزويد اجلامعات العربية هبا, ويف الرتمجة  −٢

طلحات املعـاجم التحويليـة, املصـ(اآللية والسيام يف املجـاالت العلميـة والتقانيـة



 

 .»الخ...اخلاصة بالرشكات, الرتمجة عرب الشابكة, مراقبة األخبار, اإلعالم
االستثامر يف وضع معاجم الكرتونية خاصة بـالنحو والرصـف والبالغـة واإلمـالء  −٣

 .الخ..والعروض
االستثامر يف وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلم اللغة العربية ألبنائها ولغري أبنائها,  −٤

تعليمية مكثفة للعاملني عـىل األرض العربيـة عـىل أال يسـمح هلـم وإجراء دورات 
 .بالعمل, وأال جتدد إقامتهم إال إذا خضعوا هلذه الدورات وأثبتوا نجاحهم فيها

االستثامر يف وضع برامج دينية مبسـطة لتفسـري القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي  −٥
بـرامج تؤكـد وسـطية الرشيف وتوجه خاصة إىل دول العامل اإلسالمي, إضافة إىل 

 .الدين اإلسالمي وإنسانيته يف منأ عن كل تزمت أو تعصب أو تكفري
 .االستثامر يف وضع برامج موجهة لألرسة العربية −٦
 .االستثامر يف وضع برامج موجهة للطفل العريب عىل غرار برنامج افتح يا سمسم −٧
 .التعامل مع املعلومات بوصفها ثروة أو سلعة اقتصادية مهمة −٨
 .تثامر يف حتويل النصوص إىل كالم والكالم إىل نصوصاالس −٩
بعـد أن تبـني ) اإلنرتنـت(االستثامر يف زيادة املحتو الرقمي العريب عـىل الشـابكة  − ١٠

غياب اسرتاتيجية عربية لصناعة املحتو من جهـة والتبعيـة املعلوماتيـة مـن جهـة 
حتـو, وعـزوف أخر, كام تبني ندرة برامج البحث والتطوير املوجهة لصناعة امل

 .القطاع اخلاص عن اإلسهام يف هذه الصناعة
 .االستثامر يف مرشوعات إصالح الكتابة وتيسري قواعد اإلمالء والنحو − ١١
 .االستثامر يف تنقية الوثائق العامة واملناهج الرتبوية من التمييز اجلنيس − ١٢
 .االستثامر يف جمال صوغ املصطلحات − ١٣
جلوانب املرشقة يف تراثنا العريب اإلسـالمي, االستثامر يف وضع برامج تعنى بإظهار ا − ١٤

وتبيان إنسانية الرسالة اإلسالمية, ودعوهتا إىل العقلنـة والتبـنيّ والعدالـة والرمحـة 
 .والسالم يف منأ عن أي تعصب أو تزمت أو تكفري



 

االستثامر يف وضع آليات ملراجعة نقدية لألفكـار املنترشـة عـرب التقنيـات املعـارصة  − ١٥
 .قبل أعداء األمة لتشويه صورة العرب واملسلمني والتي توظف من

 اخلالصة − رابعاً 
واخلالصة التي يمكن أن ننتهي إليها يف هذا الشأن تتمثل يف أن عملية التنمية ال جتري 
إال بالتنمية البرشية املستدامة, وهذه ال تتحقق إال باالستثامر الصحيح يف اإلنسـان وخاصـة 

عرفة والسيام معرفته العلمية والتقانية, وأن دور اللغة العلمية معرفته, وأن اللغة هي وعاء امل
والتقانية يف حتسني مردود القو العاملة أي باللغة األم يتعاظم بدرجة كبرية مع التوجه نحو 

وتعدّ الرتمجة العلمية من وسائل إغناء اللغـة العلميـة والتقانيـة . االقتصاد املبني عىل املعرفة
والنمـو االقتصـادي هـو . من وسائل النهوض االقتصادي واالجتامعي للقو العاملة, أي

توليـد فـرص العمـل, وتنويـع : مفتاح حل أهم القضايا االقتصادية العربية املعارصة وهي
 .النشاطات االقتصادية, وزيادة دخل الفرد, ومن ثم زيادة الناتج اإلمجايل املحيل العريب

د وكفاية عالية أساساً لتحقيق النمـو ورضورة ويعد استعامل اللغة العربية بمردود جي
 )١(: ماسة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية, وذلك لعدة أسباب منها

توفر اللغة تبادل املعرفة ونقلها وتبادل اخلربة بني أفراد املجتمع ومؤسسـاته, وهـي  −١
 .وسيلة التواصل بني مكونات منظومة العلم والتقانة, فهي كاملال

إتقان القو العاملة للغة العلمية والتقانية نقل التقانة للمجتمـع مـن منابعهـا  حيقق −٢
 .العاملية

إن العمل املشرتك املنتج والفعال يف املكتب واملصنع واحلقل حيتـاج إىل لغـة علميـة  −٣
وتقانية حية, وإن العمل املشرتك يؤدي إىل زيادة دخل اجلميع, وهذا ال يتحقـق إال 

 ).اللغة األم(طنية باستعامل اللغة الو

                                                 
 − جملة املعلوماتية − تأثري اللغة يف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الدول العربية − ايايتالدكتور حممد مر )١(

 .٢٠٠٦شباط  ٩العدد 



 

إن تعلم العلوم والتقانة والتدريب عليهام, وحتويل هذه املعرفة إىل خـربات وأفعـال  −٤
 .ومنتجات وخدمات حيتاج إىل انتشار هذه املعلومات واخلربات بني أفراد املجتمع

إن استخدام التقانة استخداماً فعاالً من قبل القو العاملة ومن أفراد املجتمع حيتاج  −٥
نتشار هذه املعلومات والتقانات باللغة األم بغية الوصول إىل ما يسـمى جمتمـع إىل ا

 .املعرفة, وال يمكن أن يكون بلغة أجنبية يف املجتمع
وال بدّ لنا من اإلشارة أخرياً إىل أن اجلهود واالستثامرات الكبرية التي تضـعها الـدول 

يرافقها وجـود املعرفـة واملعلومـات  العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة لن تكون جمدية ما مل
 .العلمية والتقانية باللغة العربية لكي تكون يف متناول املواطن العريب

بتقـدم حالـة االقتصـاد, وهـذا  −شـئنا أم أبينـا −وأن النهوض باللغة العربية يـرتبط
 )١(: يتطلب
دول أن يغار رجال األعامل العرب عىل لغتهم إذ من اخلزي والعار أن تقوم بعض ال −١

اآلسيوية الصغرية بتصدير الدمى وفوانيس رمضان التي تنطـق باللغـة العربيـة, يف 
 .الوقت الذي يكتفي فيه العرب بالطرب هلا

أن تعي احلكومات العربية أن االهتامم باللغة العربية هو من أولويـات مسـؤولياهتا,  −٢
 .فيهيةأو عىل األقل أن تعطيها من الرعاية واالهتامم ما تعطيه لألمور الرت

أن يعي الشـعب العـريب نفسـه أن مسـتقبل األجيـال العربيـة رهـن برعايـة اللغـة  −٣
والنهوض هبا, وأن عبء النهوض ال يلقـى عـىل كاهـل جهـة واحـدة, وإنـام هـو 

 .مسؤولية مجاعية
أن يعي مجيع أبناء األمة أن اإلخالص للغة مظهر حضاري ال يمكن أن توصف بـه  −٤

أفرادها كل ما يف وسعهم من أجل النهوض هبا, وهـو أمة ال حترتم لغتها, وال يبذل 
 .هنوض ينعكس عىل حارضهم ومستقبل أبنائهم

                                                 
 .٢٠٠٦) يونيو(حزيران  − ديوان العرب − اللغة العربية والنشاط االقتصادي − سعيد أمحد بيومي )١(



 

لقد آن هلذه األمة أن تعي أن لغتها هـي عنـوان شخصـيتها, وأهنـا وطنهـا الروحـي, 
ومستودع تراثها, واملحافظة عىل ذاتيتهـا الثقافيـة, وأهنـا رمـز هويتهـا احلضـارية, وكياهنـا 

آهنا الكريم, وأن عليها أن تأخذ دروساً مـن األمـم األخـر مـن حيـث القومي, ولسان قر
عنايتها بلغاهتا والرتويج هلا والعمل عىل سريورهتا وانتشارها, فهـا هـي ذي إحصـاءات يف 
تسعينيات القرن املايض تدل أيام داللة عىل عناية الدول األجنبية بـالرتويج للغاهتـا, فـوزارة 

مليون مـارك  ٥٠٠من امليزانية الثقافية لوزارة اخلارجية أي %  ٥٠اخلارجية األملانية ختصص 
−٢٥أملاين سنوياً إلعانات التصدير اللغوي للغتها إىل اخلارج, وها هي ذي فرنسا ختصـص 

بليون فرنك فرنيس لنرش اللغة الفرنسية يف اخلـارج, ويعمـل الساسـة الفرنسـيون عـىل  ٣٠
, واجلـامل Clarté أهنا اللغة العامليـة يف الوضـوح الرتكيز عىل األمهية املعنوية للفرنسية عىل

Beauté والكامل ,Perfection وها هي ذي بريطانيا خيصص املجلـس الربيطـاين فيهـا ,
, وثمـة مخـس / ٢٠٠/ميزانية لنرش اللغة اإلنجليزية قدرها  مليون جنيـه إسـرتليني سـنوياً

ج لإلنجليزية, وهذه اهليئات هي  :هيئات يف أمريكا تروّ
 .ة التنمية الدوليةوكال − 
 .وكالة اإلعالن األمريكية − 
 .فرق السالم − 
 .إدارة الدولة − 
 .إدارة الدفاع − 

وعملت إسبانيا عىل زيادة عدد معاهدها الثقافية يف العـامل لنرشـ لغتهـا اإلسـبانية إىل 
, وخصصت هلذه الغاية   )١(. مليون دوالر سنوياً لتنفيذ مرشوع رسفانتس ٧٥سبعني معهداً

 :املتبعة لتعزيز التصدير اللغوي ومن األساليب
زيادة العرض للغة بإمكان تعلمها يف أماكن جديدة وتنويع جماالت املنتجات اللغويـة  − 

                                                 
 .مرجع سابق − اللغة واالقتصاد − فلوريان كوملاس )١(



 

 .اجلديدة
 .حفز الطلب − 
 .ختفيض السعر − 

والواقع أن إمكانات االستثامر يف اللغة العربية متعددة, وال ينقصنا إال صدق االنـتامء 
ألمور يف مواضعها, عىل أن ينظر إىل هذا االستثامر عىل أنه إىل األمة ولغتها العربية, ووضع ا

من األولويات, ألن من عوائده احلفاظ عىل هوية األمة وثقافتهـا وسـيادهتا واالسـتمرار يف 
, عىل أن نأخذ باحلسبان أن  ألقها احلضاري عىل النحو الذي أسهم فيه العلامء العرب من قبلُ

النتاج وسعة السـوق وسـاحة الـرتويج, وتتمثـل  رشوط النجاح يف العمل هو ضامن جودة
اجلودة يف هذا املجال يف أن تكون اللغة موضوع التبادل أو الرتويج عىل درجـة مـن التطـور 
يتيح هلا مواكبة اخلطاب العلمي والتقاين ومتثل روح العرص عرص العلم والتقانة, وأن يؤخذ 

ومـة بالتعـاون مـع القطـاع اخلـاص باحلسبان أيضـاً أن االسـتثامر يف اللغـة مسـؤولية احلك
واملجتمع املدين, وهو مرشوع استثامري ال غنـى عنـه إطالقـاً للوصـول إىل جمتمـع املعرفـة 

 .واالقتصاد املعريف
وال ضريَ يف أن نأخذ درساً من عـدو أمتنـا فقـد جعـل اإلرسائيليـون لغـتهم العربيـة 

اً نرشته املطـابع اإلرسائيليـة عنوان ١١٤٧تستجيب ملتطلبات عرص العلم والتقانة, فمن بني 
 .منها فقط كان مرتمجاً %  ١٦منها قد كتب بالعربية أصالً و%  ٨٤كان 

لقــد آن األوان ألن نعــي أن االســتثامر يف الفكــر, ووعــاؤه اللغــة, جيــيء يف مقدمــة 
األولويات, وأن االستثامر يف مناجم العقول ال يعد له أي استثامر آخـر, ورحـم اهللا الشـاعر 

 :جلبل إذ يقولبدوي ا
اح والدهرُ ملك العبقريـة وحـدها ـــــارٍ وال ســـــفّ ـــــك جبّ  ال مل
ـــوزه ـــون يف أرساره وكن ــــوغىً وال لســــالح والك  للفكــــر ال ل
احِ  ال تصلح الدنيا ويصلح أمرهـا  إال بفكــــــرٍ كالشــــــعاع رصُ
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 الفصل التاسع
 التجربة السورية يف التمكني للغة العربية

 

 ,ول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف التجربة السورية يف التمكـني للغـة العربيـةنحا
وأن نقف عىل حال هذه اللغة قبل تشكيل جلنة التمكـني, وأن نسـلّط األضـواء عـىل خطـة 

واالرتقاء هبـا, ثـم  ,واالهتامم بإتقاهنا ,واحلفاظ عليها ,العمل الوطنية للتمكني للغة العربية
 .مل هذه اللجنة عىل أرض الواقعنعرض بعض إنجازات ع

 حال اللغة العربية يف سورية قبل تشكيل جلنة التمكني للغة العربية −أوالً 
من االحتالل الرتكـي وسياسـة الترتيـك الراميـة إىل فـرض  الشام ما أن حتررت بالد

الرتكية وهتميش اللغة العربية واستبعادها حتى عادت للعربية مكانتها, وغـدا التـدريس يف 
سم املجمـع با وأنشئ أول جممع للغة العربية ,باللغة العربية ١٩١٩ملعهد الطبي العريب عام ا

وكان هذا املعهد الطبي الذي حتول إىل كلية الطب إىل جانـب . العلمي العريب يف العام نفسه
كلية احلقوق نواة اجلامعة السورية, واعتمدت اللغة العربية يف التـدريس ويف مجيـع منـاحي 

 .احلياة
وعندما وقعت سورية حتت االنتداب الفرنيس مدة مخس وعرشين سنة حاول فـرض 
لغته الفرنسية مكان العربية إال أن حماولته باءت باإلخفاق بسبب متسك السـوريني بلغـتهم 

, وهذا التمسك دفع مدير املعـارف العـام يف املفوضـية العليـا إبـان )العربية الفصيحة(األم 
يف احتفال أُعـد فيهـا  بونور إىل أن خياطب أساتذة اجلامعة السورية االنتداب الفرنيس السيد

لستم خمطئني يف اختياركم اللغة العربية يف التدريس بل كونوا واثقني أنكـم أحسـنتم «: قائالً 
ا باعتامدها, فإن من يزعمون أن اللغة العربية غري صاحلة للتعبري عن مصطلحات العلم  صنعً

فالتاريخ يثبت أن لغة الضـاد كسـائر اللغـات األخـر غنيـة  ,»احلارض هم عىل  خطأ مبني
باشتقاقها, وكافية بكثرة تراكيبها, للتعبري عن األفكار اجلديدة واالرتباطـات احلديثـة التـي 

لقـرن التاسـع إىل لغـتهم رسـائل تربط تلك األفكار, وأن فالسفة العـرب حيـنام نقلـوا يف ا



 

ام د ابن سينا والغزايل وابن رشد, فلغتهم كام يف عهليس متكنوا من نقل العلوم إىل طا وأرسط
ينكر أحد واحلال هذه أن اللغة العربية صاحلة ملامشاة اللغات األخر وللتعبري عن األفكـار 
العلمية احلديثة, واعلموا أن اندفاعكم إىل إجياد مؤسسة علمية كبرية عربية اللسان هو عـىل 

افظني عىل هذه األداة البديعة التي نحـن مـدينون ما أر أكرب دليل عىل حذاقتكم, فظلوا حم
. الفكـر البرشـيهلا بكثري من األعامل الباهرة, وبعدد من األشكال اجلميلـة التـي جتـىل هبـا 

إنني أهنئ العرب  وأمتنى أال يضيعوا هذا االحرتام املقـدر للغـتهم, ألن مـن «: ويتابع قائالً 
يانه وعن حلمه ودمه, وأنكم تفهمتم هـذا يدافع عن لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن ك

ا ومتكن أساتذة كلية الطب يف اجلامعة السورية من وضع املصطلحات العربيـة  )١(»األمر جيدً
مستأنسني باملصطلحات التي وضعها أساتذة الطب يف القرص العيني يف القاهرة حيث كانت 

عـيل باشـا وقبـل االحـتالل لغة التدريس يف القرص العيني قرابة سبعني سنة من أيام حممـد 
ل لغة تعليم الطب من العربية إىل اإلنجليزية  .االنجليزي ملرص الذي حوّ

كام استأنس األساتذة السوريون بالكتب التي ألفها أساتذة أجانب يف الكلية اإلنجيلية 
ااجل(السورية يف بريوت  سـوا , وقد ألفـ)امعة األمريكية الحقً وا هـذه الكتـب بالعربيـة ودرّ

 .اً ا من العربية إىل االنجليزية أيضهبا, ثم تغريّت لغة التدريس فيه الطب
ومل يكتف األساتذة السوريون هبذا االستئناس فقط, وإنام راحوا يبحثون يف املعجامت 
القديمة عـن املصـطلحات متسـلحني بـاالنتامء القـوي ألمـتهم ولغتهـا وبـاإلرادة القويـة 

 .والعزيمة الصلبة
عىل استقالهلا عملت عـىل تعزيـز اللغـة العربيـة وانتشـارها وبعد أن حصلت سورية 

ف األسـاتذة الكتـب العلميـة, ووضـعوا املعجـامت ها يف مجيع مناحي احليـاة, وألّـوشيوع
املتخصصة, وعملوا عىل توحيد املصطلحات وقـاموا برتمجـة معجـم املصـطلحات الطبيـة 
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وضـع املعجـم الطبـي املوحـد  للغات للدكتور كلري فيـل إىل العربيـة, وأسـهموا يفاالكثري 
ا ا ومصطلحً ا وترمجة وتدريسً  .للمصطلحات الطبية, وعادت إىل اللغة العربية مكانتها تأليفً

ومل تقترص العناية باللغة العربية عىل التـأليف والرتمجـة والتـدريس ووضـع املعـاجم 
إطـالق  واملصطلحات بل امتدت إىل تعزيز اسـتعامل اللغـة العربيـة يف البيئـة وذلـك بمنـع

األسامء األعجمية عىل املحال العامة واخلاصة, وصدرت املراسـيم اجلمهوريـة والبالغـات 
الوزارية تنص عىل وضع التسميات العربية عىل املكاتب واملنشآت السياحية واخلدميـة عـىل 

ات كاختالف درجاهتا وفئاهتا, وحيظر عليها استخدام أسامء أجنبية ما عـدا املنشـآت والرشـ
 .ذات املستو والتصنيف الدوليني األجنبية

ا يف األداء اللغـوي لـد املتخـرجني يف اجلامعـات صـدر  وعندما تبني أن ثمة ضـعفً
الذي ينص عىل تدريس اللغة العربيـة يف املرحلـة اجلامعيـة  ١٩٨٣املرسوم اجلمهوري عام 

قسـم اللغـة األوىل يف مجيع سنوات الدراسة يف الكليات واملعاهد العليا يف سورية, مـا عـدا 
س هذا املقرر عىل مدار السنة  العربية والسنوات األخرية يف كلية الطب البرشي, عىل أن يدرّ

فت الكتب اخلاصة بتعليم اللغة العربيـة لغـري لِّ يف النظامني الدراسيني الفصيل والسنوي, وأُ 
 .ذت التجربة منذ ثامنينات القرن املايضاملختصني, ونفّ 

برضـورة العنايـة باللغـة  ١٩٨٤رئاسة جملس الوزراء عـام وأوصت اللجنة الثقافية ب
العربية يف مجيع الكليات اجلامعية واختيار املعيـدين وأعضـاء اهليئـة التدريسـية مـن الـذين 
حيسنون العربية يف التـدريس, واعـتامد رشط إتقـان اللغـة العربيـة يف ترقيـة أعضـاء اهليئـة 

 .مالتدريسية وذلك يف مؤلفاهتم وبحوثهم وتدريسه
وعىل الرغم من هذه اإلجراءات بقيت الشكو من ضعف األداء اللغوي مستمرة فام 

الرامي إىل تشكيل  ٢٠٠٧لعام  ٤كان من القيادة إال أن أصدرت القرار اجلمهوري ذا الرقم 
د القـرار  جلنة التمكني للغة العربية واملحافظة عليها, واالهتامم بإتقاهنا,  واالرتقاء هبا, وحدّ

ي مهمة اللجنة متمثلة يف إنجاز خطة عمل وطنية تستهدف التمكني للغـة العربيـة اجلمهور
رتقاء هبا, ومتابعـة خطـوات التنفيـذ بالتعـاون مـع واحلفاظ عليها, واالهتامم بإتقاهنا, واال



 

 .اجلهات املعنية
 خطة العمل الوطنية للتمكني للغة العربية −ثانيًا

عنـدما تضـعف فمـن السـهل أن يضـعف أي رأت القيادة السورية أن اللغة العربيـة 
 .ارتباط آخر سواء بالنسبة للوطن, والقومية, والدين, وهذه األمور ترتبط باللغة

ا يف احلياة الثقافية  ا رفيعً ومع أن سورية أعطت اللغة العربية كل االهتامم وتبوأت موقعً
ا والسيام يف هذه ستكامل كل جهودها للنهوض هبمنذ وقت مبكر إال أنه مطلوب منها اليوم ا

تعرض فيها وجودنا القومي إىل حمـاوالت طمـس هويتـه ومكوناتـه, والـذي املرحلة التي ي
ا للتمسك هبذا الوجود ذاتـه, مـع األخـذ باحلسـبان أن  يشكل التمسك باللغة العربية عنوانً
دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء بمتطلبات التعلم والتواصل احلضـاري مـع اآلخـرين 

 .بديالً عن اللغة العربية بل حمفز إضايف لتمكينها واالرتقاء هبا ليس
ن أن نتعلم اللغات احلية لنتعرف منجزات التقدم اإلنسـاين دون أن امكب ن األمهيةمو

يعني ذلك إمهال لغتنا القومية, أو أن يكون مدعاة للشـعور بالدونيـة جتـاه اآلخـرين, إذ إن 
يتحقق فخرنا إال إذا أغنيناها باإلبـداع يف كـل صـفوف علينا أن نكون فخورين بلغتنا, وال 

املعرفة, فهو يعزز من حيويتها ومن عامليتها, وجيعلها فاعلة يف مسار الـوعي اإلنسـاين, إذ ال 
 .هوية من دون لغة, وال وطن من دون هوية

ويف ضوء اسرتاتيجية الدولة املتعلقة باللغة وضعت اللجنـة املشـكلة للتمكـني للغـة 
وقـد  )١(واحلفاظ عليها واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبا خطة العمل الوطنية للتمكـني  العربية

غات التـي دعـت إىل وضـعها,  اشتملت اخلطة عىل أربعة أقسام, تناول القسم األول املسـوّ
غوي والعوامل املؤثرة فيه, ووقف القسم الثالـث عـىل سـبل لوتناول القسم الثاين الواقع ال

 . لحة التي تتطلب املعاجلة الرسيعةالرابع واألخري عىل القضايا امل ز القسماملواجهة, وركّ 
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 .٢٠٠٧دمشق  −مكتب نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية −واالرتقاء هبا



 

غات وضع اخلطة إىل أمهية اللغة عامة يف حياة الفرد واملجتمع متمثلـة يف  وترجع مسوّ
الوظائف التي تؤدهيا للتعبري عن الفكـر واملشـاعر والعواطـف, والتواصـل مـع اآلخـرين 

ا وجتارب األمم األخر, ويف متكني العالقة بني واالطالع عىل جتارب األمة ماضيً  ا وحارضً
غات وضع اخلطـة اأفراد املجموعة البرشية فاللغة مؤسسة  جتامعية وإنسانية, كام ترجع مسوّ

إىل األمهية القومية للغتنا العربية عىل أهنا أحد مكونات القومية وهـي لغـة القـرآن الكـريم, 
ىل اهلوية من الضياع, وثمة رابطـة قويـة بـني اللغـة وعنوان للشخصية العربية, واملحافظة ع

ويف إنقاذ إحدامها إنقاذ لألخر ,واهلوية, واملحافظة عىل إحدامها حمافظة عىل األخر. 
ا إىل حرص اجلمهو غات أيضً ية العربية السورية عىل سالمة اللغة األم, روترجع املسوّ

لغة العربية وفرض الرتكية مكاهنـا إبـان وهلذا وقفت ضدّ سياسة الترتيك الرامية إىل إبعاد ال
حكم األتراك لبالد الشام يف مطلع القرن املايض, كام وقفـت ضـدّ السياسـة الفرنسـية إبـان 

 وظلـت. ايض وثالثينياتـه وأربعينياتـهاالنتداب الفرنيس عىل سورية يف عرشينيات القرن امل
ع شـؤون حياهتـا, وغـدت سورية متمسكة بلغتها وعاملة عىل سريورهتا وانتشـارها يف مجيـ

سورية قلعة للتعريب والذود عن العربية, وصارت مرضب املثل عىل نطاق الساحة العربيـة 
ومــا إن شــعرت بتــدين املســتو اللغــوي لــد . يف متســكها بلغتهــا األم واحلفــاظ عليهــا

 .املتخرجني حتى هرعت إىل تشكيل جلنة التمكني للغة العربية
ة عىل الواقع اللغوي والعوامل املـؤثرة فيـه فأبانـت أن واشتمل القسم الثاين من اخلط

ثمة صيحات تنطلق من هنا وهناك تشكو حمارصة العامية واألجنبية للعربية الفصـيحة مـن 
جهة وتدين مستو األداء من جهة أخر, ومن مظاهر هذه الشكو إعراض سواد الناس 

تعلميـة أو يف خارجهـا واجلنـوح إىل عن استعامل العربية السليمة إن يف العملية التعليميـة ال
استخدام العامية واأللفاظ األجنبيـة والعاميـة عـىل املحـال التجاريـة واملنتجـات الوطنيـة 

 .عالنات والالفتاتعامل واملطاعم والفنادق ويف اإلواملصانع وامل
ا كثرة األغالط اللغوية التي يرتكبها املتعلمون واملعلمـون  ومن مظاهر الشكو أيضً

ملون يف خمتلف مرافق املجتمع يف مناشطهم اللغوية قراءة وحمادثـة وكتابـة, أضـف إىل والعا



 

 ذلك القصور يف عملية التعبري اللغوي ومتثـل املقـروء والعـزوف عـن القـراءة احلـرة لـد
د احلفظي من الشواهد الشعرية والنثرية, وعدم متكـن ياملتعلمني واملعلمني, والفقر يف الرص

يف إكسـاب البحـث يف املعـاجم عـن كثـري مـن الكلـامت, والقصـور بعض املتخرجني من 
 . م هو أساس للتعلم املستمر مد احلياةاملتعلمني مهارات التعلم الذايت عىل أن هذا التعل

ومن العوامل التي أشارت إليها اخلطـة ورأت أهنـا مـؤثرة يف هـذا الوضـع اللغـوي, 
ة عـىل أهنـا العرصـ الـذهبي الكتسـاب اللغـة ومؤدية إىل تدنيه قلة االهتامم بالطفولة املبكـر

بصورة عفوية إذا توفرت هلا البيئة املشجعة والسليمة, وضبابية أهداف تعليم اللغة يف أذهان 
 ,رةعـده عـن لغـة احليـاة النابضـة والزاخـالقائمني عىل تعلمها واخللل يف حمتو املناهج وب

وقلة توفر القدرة احلسنة مـن  ,والقصور يف ضبط الكتب بالشكل وجفاف القواعد النحوية
وقصـور  ,وسـيطرة الطرائـق التلقينيـة اإللقائيـة ,وقلة املناشط اللغوية الالصـفية ,املعلمني

 .الخ...وضعف إعداد املدرسني ,أساليب التقويم املوضوعية
ميـة عـدم تـوفر القـدرة رج نطاق العمليـة التعليميـة التعلومن العوامل املؤثرة يف خا

, واإلحساس بعقدة التصاغر جتاه الثقافة األجنبيـة احلسنة يف البيئة ا وتواصالً  ,أرسة وإعالمً
واألغـالط اللغويـة يف  ,والكتابـة الزاخـرة بالعاميـة ,وسريورة العامية يف البيـت والشـارع

وتسمر الناشئة أمام املسلسالت التلفزية وهي  ,الالفتات واإلعالنات وعىل واجهات املحال
ـا, وقلـة الصـناعة الثقافيـة وأمام ال ,تبث بالعامية عروض املرسحية وقد مثلت بالعامية أيضً

املوجهة إىل األطفال وحتمل الطابع العريب, ووجود األغـالط اللغويـة يف بعـض القـرارات 
والبالغــات الصــادرة عــن بعــض اجلهــات الرســمية ويف املراســالت بــني دوائــر الدولــة 

 .ومؤسساهتا
 :ل املواجهة وجتلّت يفسبثالث عىل واشتملت اخلطة يف قسمها ال

 .تعزيز االنتامء −١
 .احلرص عىل السالمة اللغوية يف الكتب واملراسالت −٢
ا أساسيات لغتهم −٣  .رضورة إتقان الناشئة مجيعً



 

ري اإلمـالء والقـرارات املجمعيـة يف األلفـاظ واألسـاليب واعد تيساعتامد دليل ق −٤
ات الرتبويـة الصادرة عن جممع اللغـة العربيـة بدمشـق وتوزيعهـا عـىل املؤسسـ

 .والثقافية واإلعالمية وسائر اجلهات املعنية
 .تطبيق الترشيعات والقرارات امللزمة حلامية اللغة العربية −٥

عت اخلطة املسؤوليات عىل اجلهات املعنية كافة فطلـب إىل وزارة الرتبيـة تنفيـذ  ,ووزّ
ا ووز ا, وإىل وزارة التعليم العايل تنفيذ ستة عرش بندً ارة اإلعالم إنفاذ ثالثة ستة وعرشين بندً

ا, كـام طلـب إىل وزاريت االقتصـاد  ا, ووزارة الثقافة إنفاذ ثامنيـة وعرشـين بنـدً وعرشين بندً
ال التجاريــة الصــادرة بخصــوص إلــزام املحــوالســياحة تطبيــق الترشــيعات والقــرارات 

واملؤسسات السياحية واملحال العامة من مطاعم وفنادق ومقاه وحانات ومقاصـف ومـاله 
 .الخ باستعامل األلفاظ العربية يف التسمية...متنزهات و

ا, وإىل احتاد الكتـاب العـرب إنفـاذ وطلب إىل جممع اللغة العربية  إنفاذ أربعة عرش بندً
 .ستة بنود واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية تنفيذ أربعة بنود

 :اءات العاجلة ومنهاواشتملت اخلطة يف القسم الرابع واألخري منها عىل عدد من اإلجر
 :رئاسة جملس الوزراء

عىل وزارات الدولة واملؤسسات التابعة هلا, وعىل املنظامت واالحتادات  إصدار تعميم −١
والنقابات واجلمعيات ودور النرش والطباعة رضورة ختصيص مـدقق لغـوي يف كـل 
ـا عـىل سـالمة  منها, يقوم بتصحيح الكتب واملراسالت الصادرة عن كل منهـا حرصً

 .اللغة
إصدار تعميم جلميع اجلهات املعنية يف الدولـة أن يكـون مـن بـني رشوط النجـاح يف  −٢

مسابقات التعيني للوظائف التعليمية إتقان أساسيات اللغة, وأن يطبق هذا الرشط يف 
ا  .الرتقية أيضً

 :وزارة اإلعالم 
 .استبعاد الكلامت العامية من اإلعالنات واعتامد الفصيحة مكاهنا −١



 

 .ة وتلفزية لتصويب األغالط اللغويةيج إذاعبث برام −٢
ا يف املواد املطبوعتفعيل التدقيق اللغوي عىل املواد التي تبث  −٣  .ةإذاعيًا وتلفزيً
بث برامج إذاعية وتلفزية عن مجاليات اللغة العربية, وتقديم مـواد تعنـى باللغـة  −٤

 .العربية يف الصحافة املكتوبة
بالعربيــة املبســطة وتطــوير أســاليب  اإلكثــار مــن الــربامج املخصصــة لألطفــال −٥

 .تقديمها
 .اعتامد املسلسالت واملرسحيات واألغاين املؤداة بلغة قريبة من الفصيحة −٦
 .اإلكثار من بث األغاين املؤداة بالفصيحة −٧
إجراء دورات تدريبية للعاملني يف الربامج اإلذاعيـة والتلفزيـة لتحسـني أدائهـم  −٨

 .اللغوي
 :وزارة الثقافة

 ,املراكز الثقافية كافة إللقاء حمارضات حول تنمية الـوعي اللغـوي التعميم عىل −١
 .وتبيان األدوار التي تؤدهيا اللغة األم يف حياة األمة

ا −٢  .رفع وترية طباعة كتب األطفال والعناية بإخراجها شكالً ومضمونً
خالل املعارض التي تقيمها  تأمني وصول الكتاب إىل القارئ بأسعار رمزية من −٣

 .ةالوزار
 .رفع وترية الكتب املرتمجة إىل العربية −٤

 :وزارة الرتبية
عقد دورات جلميع املعلمني لتدريبهم عىل اسـتخدام أساسـيات اللغـة بصـورة  −١

ا مـن  عىلسليمة  أال تقترص الدورات عىل معلمي اللغة العربية وحدهم, انطالقً
مجيـع أن تعليم اللغة مسؤولية مجاعية, وأن استخدام اللغة السليمة من معلمـي 

 .املواد يسهم أيام إهبام يف حتسني الواقع اللغوي للمتعلمني
إجراء دورات تدريبية ملربيات رياض األطفال لتـدريبهم عـىل اسـتخدام اللغـة  −٢



 

 .املبسطة يف التواصل مع األطفال
ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف مجيع املواد الدراسية وخاصـة يف احللقـة األوىل  −٣

 ,, واالستمرار يف عملية الضبط يف املراحـل التاليـةمن مرحلة التعليم األسايس
 .عىل أن يضبط ما خيشى منه اللبس بصورة خاصة

تفعيل املكتبات املدرسية يف املراحل كافة, والعمل عـىل تعـدد مصـادر املعرفـة يف −٤
 .البيئة التعليمية

 .اإلرشاف الفعال عىل املدارس اخلاصة, واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها −٥
ة يف الـربامج التعليميـة قام اللغـة العربيـة السـليمة والشـائالرتكيز عىل اسـتخد −٦

 .التلفزية, وتلك املوجهة إىل األطفال
اإلكثار من حفظ النصـوص مـن القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي الرشـيف  −٧

 .والشعر القديم واخلطب البالغية
 .انات الشفهيةتطوير أساليب االمتحانات, وختصيص حيّز من الدرجات لالمتح−٨
إجراء بحوث علمية لدراسة مشكالت تعليم اللغة العربيـة وتعلمهـا يف مراحـل  −٩

 .التعليم العام
التزام املعلمني باسـتخدام العربيـة الفصـيحة, وأن يعملـوا عـىل إسـباغ ثـوب  − ١٠

 .حة عىل كالمهم بالعاميةيالفص
غـة احليـاة إعادة النظر يف حمتويات املناهج لتغدو مناهج وظيفية تستخدم فيهـا ل − ١١

 .النابضة, عىل أن يتم فيها اجلمع بني األصالة واملعارصة
 :وزارة التعليم العايل

جعل مقرر اللغة العربية متطلباً جامعياً يف اجلامعات الرسمية واخلاصة ويف خمتلـف  −١
 .التخصصات

ختصيص حيّز من أساليب تقويم الدارسني لالمتحانـات الشـفهية وعـدم االكتفـاء  −٢
 .تحريرية لقياس األداء اللغويباالمتحانات ال



 

التزام أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد باستخدام العربية الفصـيحة يف  −٣
ة يف الرشـح, وتـدريب طالهبـم عـىل يـدروسهم كافة يف منأ عن اسـتخدام العام

 .استعامل العربية يف أسئلتهم وأجوبتهم
, واحلرص عىل استخدام اللغـة تطوير املناهج بصورة مستمرة مواكبة لروح العرص −٤

 .العربية السليمة فيها
توحيد املصطلحات املستخدمة يف مؤسسات التعليم العايل بالتنسيق مع جممع اللغة  −٥

 .العربية
 :قيام جممع اللغة العربية بـ −٦

 .نجاز وضع مصطلحات احلياة العامةإ  −  أ
 .ناتمتابعة تصحيح األغالط الشائعة يف لغة الصحافة واإلعالم واإلعال −ب
 .متابعة حتقيق كتب الرتاث  −ج

 :وزارة األوقاف
رفــع املســتو اللغــوي خلطبــاء املســاجد والكنــائس, وإجــراء دورات تدريبيــة  −١

لالرتقاء باملستو اللغوي للخطباء, وعدم اسـتخدام العاميـة يف اخلطـب بحجـة 
 .النزول إىل مستو لغة اجلمهور

ن دور اللغة اينمية الوعي اللغوي, وتبوعظ عىل تالرتكيز يف جانب من اخلطب وال −٢
ألم يف بناء الشخصية املتكاملة والفهم الصـحيح للغـة العقيـدة ووحـدة األمـة, ا

ودورها يف فهم الكون والـنفس واملجتمـع والتـاريخ, وحتقيـق األمـن القـومي, 
 .البتسان, وعىل الثقافة القومية من االواحلفاظ عىل الشخصية الوطنية من الذوب

 :شؤون االجتامعية والعملوزارة ال
تعميم اخلطة الوطنية لتمكني اللغة العربية عىل اجلمعيـات الثقافيـة واملؤسسـات  −١

غري احلكومية والدور التابعة للوزارة بغية إسهامها إىل جانب اجلهات الرسمية يف 
 .حتقيق األهداف املرسومة للخطة



 

 .يالوعي اللغو تنميةتكليف حمارضين حيارضون يف جمال  −٢
 .يف متابعة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باملوضوع كنيممؤازرة أعضاء جلنة الت −٣

 :احتاد الكتاب العرب
عدم طباعة أي كتـاب مـا مل تكـن لغتـه العربيـة عـىل مسـتو راق وخاليـة مـن  −١

 .األخطاء
 .حةيزيادة نسبة طباعة الكتب املخصصة لألطفال بالعربية الفص −٢

 :ة للمعلوماتيةاجلمعية العلمية السوري
نها من يإجراء دورات تدريبية لألطر العاملة يف الوزارات املعنية ومؤسساهتا لتمك −١

حيازة الشهادة الدولية لقيـادة احلاسـوب, وتوظيـف ذلـك يف بعـض جوانبـه يف 
 .الخ...املفاهيم, الرصف, االشتقاق, النحو, الداللة : املجاالت اللغوية

 ).اإلنرتنت(مي عىل الشابكة زيادة املحتو العريب الرق −٢
 من إنجازات جلنة التمكني للغة العربية −ثالثاً 

لسنا اآلن يف جمال حرص إنجازات جلنة التمكني للغة العربيـة, والواقـع لقـد قطعـت 
اللجنة خطوات يف جماالت عملها, وما تزال أمامها خطـوات, ذلـك ألن حتقيـق األهـداف 

للغة العربية يستلزم تضافر اجلهود واالنطـالق مـن  املرسومة خلطة العمل الوطنية للتمكني
االنتامء األصــيل لألمــة ولغتهــا رمــز هويتهــا احلضــارية, بــإســرتاتيجية واحــدة, والــتحيل 

 .واإلحساس العايل باملسؤولية جتاه املهمة امللقاة عىل كاهل أبناء األمة كافة
 :ومن إنجازات جلنة التمكني عىل املستو العام

 –التعلـيم العـايل  –الرتبيـة (كل مـن الـوزارات  يفمتكني اللغة العربية تشكيل جلان  −١
 ).اإلدارة املحلية –األوقاف  –اإلعالم  –الثقافة 

 .تشكيل جلان متكني فرعية يف كل من املحافظات السورية −٢
 :ومن هذه التعاميم , إصدار تعاميم من رئاسة جملس الوزراء −٣

ت واإلدارات وعىل الرشكات يف القطـاع اخلـاص تعميم عىل الوزارات واملؤسسا −أ



 

وغرف الصناعة والتجارة, يتضمن تكليف مدققني لغويني لتصحيح املراسـالت 
 .الصادرة

تعميم عىل الـوزارات واملؤسسـات واإلدارة يتضـمن رفـع قـوائم باملصـطلحات  −ب
 بيـةالعر لها إىل جممع اللغة العربية بدمشق لوضع التسـمياتماألجنبية يف جماالت ع

 .املقابلة هلا
تعميم عىل املحافظات إلزالة اللبس يف فهم بعض مـواد القـانون املتعلـق بحاميـة  −ج

التسمية العربية هي املقصود ال الكتابة باحلروف العربيـة للكلـامت "اللغة العربية 
 ."األجنبية, إال إذا كانت املنشأة اخلدمية والسياحية فرعاً لرشكة أو مؤسسة دولية

اإلعالن عن املسابقات رشط النجاح يف اللغة العربية إىل جانب املعلوماتية  تضمني −د
 .واللغة األجنبية

تشكيل جلان يف املدن ملسح الشوارع, والوقوف عىل التسميات األجنبية لوضـع  −هـ 
 .البديل العريب املقابل هلا بالتنسيق مع جممع اللغة العربية

تمكـني يف املحافظـات يف وزارة اإلدارة عقد اجتامعـات دوريـة لرؤسـاء جلـان ال −و
املحلية حيرضها رئيس اللجنة العليا للتمكني للغة العربية للبحث يف أمور املتابعـة 

 .لتنفيذ بنود اخلطة وتذليل العقبات
 .تب شكر ألصحاهباكتعميم التجارب الناجحة عىل املحافظات, وتوجيه  −ز
 .بية من رجاالت الفكرتكريم املجلّني يف جمال التمكني للغة العر −ح
 .إجراء مسابقات وتكريم الفائزين فيها −ط
عقد دورات تدريبية للعاملني يف بعض الدوائر لتـدريبهم عـىل أصـول الرتاسـل  −ي

 .والكتابة السليمة بالعربية, والرتكيز يف الدورات التدريبية عىل اجلانب العميل
ويف  كـز الثقافيـة ويف املنتـديات,إلقاء حمارضات يف جمال التوعيـة اللغويـة يف املرا −ك

 .الخ...االحتادات والنقابات, واملنظامت
نرشــ مقــاالت يف الصــحف واملجــالت تتنــاول القضــايا اللغويــة توعيــة  −ل



 

 .الخ...وتصويبًا
وائر استخدام العربيـة يف دارات واملؤسسات والعىل مجيع املعنيني يف الوزالتعميم  −م

 .يف ضوئها اتاالجتامعات التي تعقدها واملناقش
 .طباعة كتب تتناول خصائص العربية وميزاهتا −ن

 .إصدار طوابع بريدية بأسامء رؤساء جمامع اللغة العربية −ض
 : وزارة الرتبية

التعميم عـىل مجيـع املعلمـني السـتخدام العربيـة الفصـيحة يف العمليـة التعليميـة  −١
 .التعلمية

 للتـدريب عـىل تـاليف األخطـاء ختصيص حيّـز يف الـدورات التدريبيـة للمعلمـني −٢
الشائعة, وتعزيز استخدام أساسيات اللغة يف العمليـة التعليميـة التعليمـة وصـوغ 

 .االختبارات املوضوعية
 بإضافة بند ينص عىل مد سالمة لغة املعلـم يف نيميل استامرة تقويم أداء املعلتعد −٣

باملناشـط اللغويـة رشح دروسه وتفاعله مع طلبته, وبند ينص عـىل مـد اهتاممـه 
 .الالصفية

 .وضع معايري للضبط اللغوي −٤
 .اإلكثار من املناشط اللغوية الالصفية −٥
 .تفعيل املكتبات املدرسية −٦
 .ح املدريسيل املرستفع −٧
االحتفـال  مناسـبة كانون األول للحديث عـن ١٨ختصيص احلصة األوىل من يوم  −٨

شباط ملناسبة االحتفال بيوم  ٢٢وىل من يوم واحلصة األ باليوم العاملي للغة العربية,
مـة مناشـط وفعاليـات هبـذه وإقا آذار لالحتفال بيوم اللغـة العربيـة, ١اللغة األم و

 .املناسبة
استعامل العربية السهلة يف حوارات الفضـائية الرتبويـة, وختصـيص حيّـز للتوعيـة  −٩



 

 .اللغوية فيها
ور العمليـة, وتشـجيع احلـوار ملتعلم هو حمـالرتبوية عىل أن يكون اتطوير املناهج  −١٠

والتفكري النقدي والتعلم الـذايت, والتعلـيم التفـاعيل, وتوظيـف التقانـة يف خدمـة 
 .اللغة

عاب اللغوية يف رياض األطفـال واحللقـة األوىل مـن مرحلـة وضع تعيينات لألل −١١
 .التعليم األسايس

 .ة وخاصة يف رياض األطفالاإلكثار من األناشيد واألغاين املؤداة بالفصيح −١٢
عقد دورات تدريبية للمعلمني وبخاصة معلمو احللقة األوىل من مرحلة التعلـيم  −١٣

األسايس ومربيات ريـاض األطفـال للتـدريب عـىل اسـتعامل العربيـة السـليمة يف 
التعامل مع األطفال, وختصـيص حيّـز مـن دورات التـدريب املسـتمر للمهـارات 

 .اللغوية
متحانـات الشـفهية إىل أسـاليب تقـويم األداء يف اللغـة العربيـة وعـدم إعادة اال −١٤

 .االكتفاء باالمتحانات التحريرية
يف املحافظـة الواحـدة, وبـني  وبني املدارس ,إجراء مسابقات يف املدرسة الواحدة −١٥

ومنظمـة  وبالتنسيق مـع احتـاد شـبيبة الثـورة ,املحافظات يف جمال املهارات اللغوية
 .تكريم الفائزين, والطالئع

 .استثامر جمالس أولياء األمور للتوعية اللغوية −١٦
 .إيالء مهارة املحادثة االهتامم بعد أن تبني أن ثمة إمهاالً هلا −١٧
 .إيالء مهارة اخلط االهتامم بعد أن تبني أن ثمة إمهاالً هلا −١٨
 .توفري املعجم املدريس يف املدارس −١٩
 .يف الكتب العلمية بدالً من الالتينية استخدام الرموز العربية −٢٠
إيالء القراءة احلرة االهتامم, ودعوة الطالب إىل تلخـيص الكتـب والتعبـري عنهـا  −٢١

 .شفاهيًا, وتكريم الفائزين



 

 .موذجية يف جملة املعلم العريبنرش حتضري دروس ن −٢٢
ا اللغـة إقامة معارض يف املدارس إلبـداعات الطـالب يف خمتلـف امليـادين ومنهـ −٢٣

 .العربية
تشكيل جلنة يف كل مديريـة تربيـة لفحـص الكتـب املهـداة مـن بعـض اجلهـات  −٢٤

لفحصها قبل إيداعها املكتبات املدرسية بغية التثبت مـن سـالمة حمتوياهتـا وصـحة 
 .لغتها

 .وضع معايري واضحة لعملية احلفظ بعد أن تبني أن ثمة فوىض فيها −٢٥
األوىل من مرحلة التعليم األسايس يتضمن دعوهتم إىل  التعميم عىل معلمي احللقة −٢٦

يف هذه املرحلة ألهنـا تكشـف عـن األخطـاء أكثـر مـن  اجلهريةالقراءة  عىلالرتكيز 
 .الرتكيز عىل القراءة الصامتة

 :وزارة التعليم العايل
ويف  ,التعميم عىل أعضـاء اهليئـات التدريسـية يف اجلامعـات الرسـمية واخلاصـة −١

تقـويم رسـائل ويف  ,ستعامل العربية الفصيحة يف حمارضاهتم ومناقشـاهتماملعاهد ال
 .واحلكم عليها املاجستري والدكتوراه

واملاجسـتري للمعيـدين املوفـدين إىل الـدول األجنبيـة  تعريب رسائل الـدكتوراه −٢
 .وجعل ذلك رشطًا للتعيني والتأهيل

 .التدقيق اللغوي للكتب املؤلفة واملرتمجة −٣
ل العربية الفصيحة يف العملية التدريسية يف اجلامعـات الرسـمية واخلاصـة استعام −٤

 .والسامح بتدريس مقررين باألجنبية يف اجلامعات اخلاصة
 .ثبت يف هناية الكتب املؤلفة للمصطلحات األجنبية, ووضع املقابل العريب هلاوضع  −٥
بية يف بعض اجلهـات موافاة جممع اللغة العربية بقوائم تتضمن املصطلحات األجن −٦

ا العتامدها  .املعنية, واملقابالت العربية هلا لدراستها, وبيان الرأي فيها, متهيدً
 .النص عىل السالمة اللغوية يف ترقية أعضاء اهليئة التدريسية −٧



 

 .تطوير مناهج معلمي الصف ورياض األطفال بالتنسيق مع وزارة الرتبية −٨
 .بية عىل غرار التوفل باإلنجليزيةار بالعرتشكيل جلنة لوضع اختب −٩

مل تكـن مدققـة  املكتبـات اجلامعيـة مـا إيداع رسائل املاجستري والدكتوراهعدم  −١٠
ا  .لغويً

 .إحياء جلنتي املصطلحات والرتمجة يف جملس التعليم العايل −١١
تفعيل حلقات البحث لتؤدي األهداف املرسومة هلا من حيـث تعويـد الطالـب  −١٢

يص والعـرض واملناقشــة باللغــة العربيـة الســهلة والســليمة خــللتلبحــث واعـىل ا
 .وامليرسة

نسانية وتوظيفهـا يقية يف كليات اآلداب والعلوم اإلالرتكيز عىل اللسانيات التطب −١٣
 .يف خدمة اللغة العربية الفصيحة

 .تفعيل الرتمجة اآللية وإعداد األطر املتخصصة يف ميداهنا −١٤
دريس اللغة العربية لغري املختصني ليكون وظيفيًا يف ضـوء تطوير حمتو مقرر ت −١٥

 .طبيعة الكليات اجلامعية واملعاهد, واختيار املدرسني األكفياء  لتدريس هذا املقرر
 .تشكيل جلان للتمكني للغة العربية يف اجلامعات ويف الكليات −١٦
اجلامعـات التعميم عىل اجلامعـات اخلاصـة اعـتامد أمهـات الكتـب املقـررة يف  −١٧

الرسمية يف العلوم اهلندسية والطبية, والتنسيق مع املركز العريب للتعريـب والرتمجـة 
 .والتأليف والنرش لرتمجة أمهات الكتب إىل العربية

ا من أساليب تقـويم أداء الطلبـة يف  −١٨ إيالء التعبري الشفهي األمهية واعتامده أسلوبً
 .مستوياهتم اللغوية

املقالية يف تقـويم األداء اللغـوي وبخاصـة يف التعبـري وعـدم  إيالء االمتحانات −١٩
 .االقتصار عىل األسئلة املؤمتتة يف هذا املجال

 .تشجيع الرتمجة واعتامدها يف ترقية أعضاء اهليئة التدريسية −٢٠
 .توصيف املقررات اجلامعية التي تدرس يف اجلامعات الرسمية واخلاصة −٢١



 

 :وزارة الثقافة
عارصة التي تواجهها لغتنا العربية ضمن سلسلة امل تناولت التحديات طباعة كتب −١

 .»التمكني للغة العربية«
 .إلقاء حمارضات توعية يف املراكز الثقافية −٢
 .إقامة معارض إليصال الكتب إىل القراء بأسعار زهيدة −٣
 .زيادة نسبة ما يرتجم إىل العربية −٤
 .زيادة نسبة ما يطبع من كتب األطفال −٥
نشاء مجعيات أصدقاء اللغـة العربيـة يف بعـض املراكـز الثقافيـة ويف املحافظـات إ −٦

 .والنوادي واجلمعيات
توزيع الكتب جماناً بالتعاون مع جريدة البعث يف ضـوء اإلصـدار الشـهري هلـذه  −٧

 .الكتب
 .نسانيةولة التقديرية لآلداب والعلوم اإلإحداث جائزة الد −٨
 .دة موجهة لألطفال بالعربية السهلة وامليرسةتقديم مرسحيات متعد −٩

 .إقامة نواد ثقافية خاصة باألطفال يف املراكز الثقافية ملامرسة األنشطة الثقافية −١٠
 .تنشيط قيام اجلمعيات الثقافية املدنية ذات الطابع الثقايف ورعايتها −١١
اللغويـة بغيـة  توعيـةمجع املحارضات التي ألقيت يف املراكز الثقافية املتعلقـة بال −١٢

 .تعميمها
كـون التمثيليـات السـورية املشـاركة يف املعـارض اخلارجيـة تاحلرص عىل أن  −١٣

 .مصوغة بالفصيحة
مجيـع املراكـز  دمر عـىلتعميم جتربة نادي القراءة لألطفـال يف املركـز الثقـايف بـ −١٤

 .الثقافية
 .يل التدقيق اللغوي ملنشورات الوزارةعتف −١٥
 .راكز الثقافية باملعاجم واملوسوعات لتكون يف متناول رواد هذه املراكزتزويد امل −١٦



 

 .إحداث جائزتني يف جمال األدب والفنون −١٧
 .تفعيل املراكز الثقافية يف جمال أدب األطفال, وإقامة نواد للقراءة هلم −١٨
 .رةتوجيه اإلعالنات وكتابة الالفتات بالعربية يف املعارض التي تقيمها الوزا −١٩
رة, عىل املوقـع االلكـرتوين للـوزا "بنك اللغة العربية"السعي إىل تنفيذ مرشوع  −٢٠

مقاالت وبحوثاً يف اللغة العربيـة, وتـراجم ويتضمن عناوين كتب وموضوعات 
 .أعالم خدموا العربية, وفوائد نحوية وبالغية, وخمتارات شعرية مجيلة

 .للغة العربية كنيميف جمال التيف سورية صيص جوائز عن أفضل كتاب ينرش خت −٢١
 .يف سالسل الكتب املوجهة إىل األطفال وإعادة طباعة بعضهادة النظر إعا −٢٢

 :وزارة اإلعالم
 .إجراء دورات تدريبية للمذيعني واملذيعات −١
العاملي  باليومبمناسبة االحتفاالت  وتلفزية عقد ندوات وإجراء مقابالت إذاعية  −٢

 .للغة األم ويوم اللغة العربيةللغة العربية ويوم ا
 .اللغوية توعيةنرش زوايا لغوية ومقاالت يف الصحف يف جمال ال −٣
 .بث برامج لتصويب األخطاء الشائعة −٤
 . العامية والكلامت األجنبية منهااستبعاد وضع الكلامت العربية يف اإلعالنات و  −٥
 .لألطفال املبسطة بث برامج تلفزية بالفصيحة  −٦
 .ث برامج شعريةب −٧
 .ما مل تكن سليمة لغوياً طباعة الكتب عىل عدم إعطاء املوافقة  −٨
 .هافيح األخطاء واألساليب وتصحي رتمجاتتشكيل جلنة للتدقيق اللغوي ومراقبة ال −٩

 .بث برامج تتضمن خمتارات من عيون الشعر تظهر مجاليات اللغة العربية −١٠
 .د الشعرية املغناة بالفصيحةاإلكثار من بث األغاين والقصائ −١١
تشكيل جلنـة لدراسـة املسلسـالت التارخييـة لتنقيتهـا مـن األخطـاء التارخييـة  −١٢

 .واللغوية



 

دم نرشــ إعالنــات بالعاميــة عــىل بعــصــادرة داخــل الــبالد التــزام الصــحف ال −١٣
 .صفحاهتا

عربيـة التزام اإلذاعات والقنوات اخلاصة بتوجيه وزير اإلعالم نحو استخدام ال −١٤
 .الفصيحة متكيناً هلا يف حياتنا الثقافية

السعي إىل تعديل قانون املطبوعات يتضمن مادة تنص عىل استخدام الفصـيحة  −١٥
 .ووضع التسميات العربية مكان األجنبية

 .السعي إىل تشكيل جلنة رقابية للوقوف عىل برامج الدبلجة وتنقيتها فكراً و قيامً ولغة  −١٦
امم بإذاعة الشباب وبث الربامج عليها بالفصيحة السهلة يف منأ عن الء االهتيإ −١٧

 .والتشدد رالتقع
الفرانكـو "االهتامم باإلعالم الكرتوين سالمة اللغة الـواردة فيـه يف منـأ عـن  −١٨

 ."عربتيني"و "أربيك
السعي إىل افتتاح قناة فضائية خاصة باألطفال تعتمد العربية السـهلة والسـليمة  −١٩

 .بالدلتعلق أطفالنا بقنوات ال تراعي اخلصوصية البيئية لل نظراً 
 .نرش بعض الصحف قرارات جممع اللغة العربية يف األلفاظ واألساليب  −٢٠
يف منـأ  تمضـاوة عىل األلسنة واألقالم عىل شـكل تصحيح األخطاء الشائع −٢١

 .نفرةعن التفاصيل اململة وامل
ميـة بحيـث اتسـمت بـروح العاميـة وثـوب االرتقاء بلغة بعض األعـامل الدرا −٢٢

 .الفصيحة
رصد الكلامت األجنبيـة يف جمـال اإلعـالم وإرسـاهلا إىل جممـع اللغـة العربيـة   −٢٣

 .لدراستها ووضع البديل العريب املقابل هلا
 :وزارة األوقاف

 .الكفاية اللغوية ساختيار اخلطباء عىل أسا −١
 .واملحارضات والدروس التعميم بعدم استخدام العامية يف اخلطب −٢



 

ن الـدور القـومي للغـة يف ايـخطب اجلمعة للتوعية اللغويـة, وتبختصيص بعض  −٣
 .وحدة األمة وفهم العقيدة

 .إقامة دورات تدريبية −٤
 .طباعة كتب تناولت خصائص العربية وسامهتا −٥
 يـوموإقامة ندوات ومهرجانات بمناسبة االحتفال بـاليوم العـاملي للغـة العربيـة  −٦

 .اللغة األم ويوم اللغة العربية
 .تكريم كوكبة ممن خدموا اللغة العربية −٧
 .رفد املكتبات يف املدارس الرشعية واملعاهد بكتب تراثية ومعارصة −٨
االرتقاء بمضامني خطب اجلمعة بحيث تبتعد عن سفاسف األمـور وتركـز عـىل  −٩

 .رتقي بالوجدانوت ك,م السلووتقوّ  ,القضايا اجلوهرية التي تغذي الفكر
إحداث مكتبات يف املساجد حتتوي عىل الكتـب التـي تقـدم اإلسـالم بصـورته  −١٠

 .السمحة وفكره املستنري
 .إقامة مسابقات يف املدارس واملعاهد الرشعية وتكريم الفائزين فيها −١١
 .طباعة كتب تناولت خصائص اللغة العربية −١٢

 :وزارة الشؤون االجتامعية
سـهام يف التوعيـة اللغويـة اجلمعيات األهلية واملنتديات رضورة اإل التعميم عىل −١

 .عرب املحارضات والندوات التي تقوم هبا تلك اجلمعيات واملنتديات لألهلني
 .لعناية بمكتباهتالالتعميم عىل اجلمعيات والنوادي  −٢
لم اإلسهام يف اإلرشاف عىل نزالء السجون واالستعانة بخرباء يف علم النفس وع −٣

االجتامع يف معاجلتهم بالتنسيق مـع وزارة الداخليـة واألوقـاف, وإقامـة دورات 
 .ملحو أمية بعضهم

 .ن مادة تنص عىل التوعية اللغويةتضميتعديل قانون اجلمعيات األهلية ل −٤
 



 

 :وزارة الداخلية
التعميم بخصوص إزالة العاميات الـواردة يف العبـارات املكتوبـة عـىل مركبـات  −١

 .النقل
 .رفد مكتبات السجون بالكتب التعليمية والثقافية العامة −٢
السعي إىل ختفيض مدة السجن عـىل السـجناء الـذين يتحـررون مـن أميـتهم, أو −٣

 .حيصلون عىل شهادات دراسية
املساعدة يف تنفيذ القانون املتعلق بحامية اللغة العربية من حيـث مسـح الشـوارع  −٤

والسياحية واخلدمية الذين يضـعون التسـميات وإنذار أصحاب املحال التجارية 
وضع التسميات العربيـة واختـاذ  األجنبية عىل واجهات هذه املحال ودعوهتم إىل

 .نعنيتمواملجراءات الالزمة بحق املخالفني اإل
 :وزارة اإلدارة املحلية

 .تشكيل جلان فرعية للتمكني يف املحافظات −١
ساء جلـان التمكـني الفرعيـة يف املحافظـات عقد اجتامعات دورية يف الوزارة لرؤ −٢

برئاسة معاون الوزير وحضور رئيس اللجنة العليا للتمكني ملناقشة أداء عمل هذه 
 .اللجان, وتذليل الصعوبات املعرتضة

 .الرتكيز عىل اجلانب العميل يف الدورات التدريبية −٣
 .ةمنتعميم نظام الرو −٤
 .ربية باألجنبية عىل واجهات املحالتعميم تعليامت استبدال الكلامت الع −٥
 .تعميم التجارب الناجحة −٦
 .توجيه كتب شكر لذوي األداء املتميز −٧
اإلجابــة عــن أســئلة بعــض املــواطنني حــول وضــع التســميات العربيــة مقابــل  −٨

التسميات األجنبية بعد ورود هذه اإلجابات من اللجنة العليـا للتمكـني وجممـع 
 .اللغة العربية بدمشق



 

رفع حمارض اجتامعات اللجان الفرعية للتمكني يف املحافظـات إىل اللجنـة العليـا  −٩
 .للتمكني

 :وزارة االقتصاد
دون مـنح أي موافقـة الفتتـاح حمـال أو فـروع  للحـؤولالتعميم عىل املديريات  −١

ملؤسسات جتاريـة أو خدميـة مـا مل تكـن تسـميتها بالعربيـة واسـتثناء الرشـكات 
ة التي هلا فـروع يف الـدول فتكتـب التسـمية األجنبيـة حتـت واملؤسسات األجنبي

 .كتابتها بالعربية
 .التفريق بني العالمات التجارية و أسامء املحال −٢
 .إعادة النظر يف التسميات القديمة للمحال لتعديلها يف ضوء األنظمة أصوالً  −٣

 :احتاد الكتاب العرب
ل التوعيـة اللغويـة يف املجـالت حمارضات توعية, ونرش زوايـا ومقـاالت يف جمـا −١

 .والدوريات التي يصدرها االحتاد
 .طباعة كتب تناولت مزايا العربية وسامهتا −٢
 .التعميم عىل فروع االحتاد اللتزام العربية يف مناسباهتا وفعالياهتا −٣

 :اجلميعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتنسيق مع وزارة االتصاالت والتقانة
 .عىل زيادة املحتو الرقمي بالعربيةالعمل  −١
ختصيص جوائز للعاملني عـىل زيـادة املحتـو الرقمـي بالعربيـة عـىل الشـابكة  −٢

 .»ئزة الكندي ألحسن موقع وأفضل بحثجا«) االنرتنت(
التعميم عىل املرشفني عىل املواقع االلكرتونية عدم كتابة احلروف العربية باحلروف  −٣

تواصل االجتامعي وعدم استبدال األرقام باحلروف العربيـة الالتينية عىل مواقع ال
 .التي ليس هلا مقابل بالالتينية وعدم استعامل العامية

 :جممع اللغة العربية دمشق
الرد عىل األسئلة الواردة من بعض املواطنني بخصـوص وضـع تسـميات عربيـة  −١



 

 .مقابل الكلامت األجنبية
 .بعض اجلهات يف الدولة دراسة املصطلحات الواردة إليه من −٢
 .دراسة بعض األخطاء الشائعة وإصدار القرارات الالزمة بشأهنا −٣
 .طباعة الكتب املحققة واملؤلفة −٤
 .إلقاء حمارضات وعقد ندوات −٥
 .وضع مصطلحات يف خمتلف ميادين املعرفة −٦
 .إنجاز قواعد اإلمالء وتعميمها عىل اجلات املعنية −٧

 :ةغرف الصناعة والتجار
 .املراسالت بني غرف الصناعة والتجارة بالعربية −١
السعي إىل استبعاد الكلامت األجنبية عن املالبس واألكياس واملنتوجات ووضـع  −٢

 .العربية مكاهنا
ختصيص مكتبات يف الرشكات واملصانع ملساعدة العاملني فيها عىل القراءة وزيادة  −٣

 .ثقافتهم
 :األهلية االحتادات والنقابات واجلمعيات

 .اإلسهام يف التوعية اللغوية −١
 .إجراء مسابقات لغوية, وتكريم الفائزين فيها −٢
 .تكريم كوكبة من الذين خدموا اللغة العربية −٣

 :اإلسهام يف وضع مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجيه نحو جمتمع املعرفة
 مؤمتر القمة العريب الذي وهو املرشوع الذي تقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل

ومتت املوافقة عليه وتقديم الشكر للجمهورية العربيـة السـورية  ٢٠٠٨عقد يف دمشق عام 
 .عىل مبادرهتا إلطالق هذا املرشوع

 ,)العربية الفصيحة(وهيدف املرشوع إىل احلفاظ عىل اهلوية العربية متمثلة يف لغتنا األم 
للمعرفة وسبيل األمـة نحـو التوجـه إىل جمتمـع املعرفـة,  عاءوواالهتامم هبذه اللغة عىل أهنا 



 

ودعم التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الدول العربية استناداً إىل دور اللغـة األم 
 .يف هذه املجاالت

ويتضمن املرشوع وضع سياسـة لغويـة قوميـة , وسياسـات وطنيـة متناسـقة معهـا, 
نية وقومية, ووضع برامج قومية ووطنية ملعاجلة قضايا وخطط لتنفيذها من خالل برامج وط

اللغة العربية ذات األولوية يف التوجه نحو جمتمع املعرفة واعتامد مبدأ التقييم الذايت والعناية 
بمدرسيها, وتعريب العلـوم والتقانـات وتوطينهـا لـد القـو العاملـة العربيـة يف مجيـع 

, وفصـل مسـألة مع ا ةالقطاعات تعليامً وتأليفاً وترمج الهتامم باللغات األجنبية اهتامماً كبرياً
. إتقان اللغات األجنبية عن مسألة التعليم هبا, إذ مل ير التاريخ تقدم أمة من األمم بغري لغتها

ومن الشواهد عىل ذلك أن كوريا حتتل املرتبة السابعة والعرشين يف تقريـر التنميـة البرشـية 
س بلغتها األم, كام أن ا لباكستان دولة صناعية نوويـة بنـت هنضـتها بلغتهـا الوطنيـة, وتدرّ

 .وكذلك األمر يف فنلندة التي حتتل املراتب األوىل يف سلم التنمية البرشية
ضمن املرشوع أيضاً تعزيز استعامل اللغـة العربيـة يف اإلعـالم واإلعـالن ووضـع وت

 جمـال بحـوث اللغـة برامج لتعزيز البحث والتطوير, وزيـادة عـدد املؤسسـات العاملـة يف
ية, وإصدار ترشيعات وطنية حلامية اللغة العربيـة, وإصـدار ترشـيعات وطنيـة حلاميـة بالعر

اللغة العربية, وترقية استخدامها, وتطـوير اسـتعامالهتا يف اإلعـالم واإلعـالن ويف املواقـع 
للغويـة, وزيادة املحتو العريب, ووضع بـرامج للتوعيـة ا) اإلنرتنت(العربية عىل الشابكة 

وتأكيد استعامل اللغة العربية رسمياً يف املحافـل اإلقليميـة والدوليـة والنشـاطات العلميـة 
 .رات والندواتوالثقافية كاملؤمت

وقد أنجزت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلـوم عـدداً مـن الفعاليـات املتعلقـة 
: لتي عملت عـىل إنجازهـاباملرشوع, وكان يل رشف إنجاز بعضها, ومن هذه املرشوعات ا

اخلطة العامة لتعريب التعليم, مناهج اللغـة العربيـة يف احللقـة األوىل مـن مرحلـة التعلـيم 
, مسـببات تـدين مسـتو )اإلنرتنـت(األسايس, املحتو الرقمي للغة العريب عىل الشابكة 
 .األداء يف اللغة العربية, اخلطة العامة لتنسيق التعريب



 

 :تديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطن العريبعقد اجتامع مائدة مس
قامت جلنة التمكني بدعوة رؤساء مجعيات محاية اللغـة العربيـة يف الـوطن العـريب إىل 

برعايـة مـن السـيدة نائـب رئـيس اجلمهوريـة للشـؤون  ٢٠١٠اجتامع عقد يف دمشق عام 
لعربيـة, يف كـل مـن املغـرب ومرصـ الثقافية, وحرض االجتامع رؤساء مجعيات محاية اللغة ا

وكان الغرض من االجتامع البحث يف جتارب محايـة . واجلزائر والسودان واإلمارات ولبنان
اللغة العربية والدفاع عنها والتمكني هلا وتبادل اخلربات , وقد صدر بيان يف هناية االجـتامع 

غـة العربيـة يف الـوطن إعالن دمشق لرؤساء اجلمعيات األهلية للدفاع عـن الل"أطلق علية 
, واشتمل اإلعالن عىل املخاطر التي تواجه اللغة العربية "العريب وجلنة التمكني للغة العربية

مسؤولية احلفاظ عىل  أن عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي, وأبان هذه املخاطر, وأشار إىل
عزيـز سـريورهتا اللغة العربية تتطلب إصدار قوانني وترشيعات ترمـي إىل محايـة اللغـة, وت

وانتشارها يف مجيع جماالت احلياة, وأبان البيان أن التجربة السورية يف التعليم باللغـة األم يف 
مجيع مراحل التعليم أثبتت نجاعتها, ومتيزها عىل مد قرن كامل, وتعد نموذجـاً رائـداً يف 

 .احلفاظ عىل اهلوية العربية
اسة اللغوية السورية يف التعليم باللغة األم ميم السيعدعا املشاركون يف االجتامع إىل تو

والتجربة السورية يف التمكني للغة العربية عىل األقطار العربية, وتعميم التجربة السـودانية 
التي قطعت أشواطاً يف جمال التعريب يف التعليم العايل لالستئناس هبذه التجارب, وقـدروا 

حو جمتمع املعرفة الذي تقدمت به سـورية إىل عالياً مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه ن
, واعتمـده املـؤمتر شـاكراً لسـورية مبادرهتـا ٢٠٠٨مؤمتر القمة العريب املنعقد بدمشق عام 

إلطالق هذا املرشوع, وأكدوا رضورة التعاون الوثيـق مـع احتـاد جمـامع اللغـة العربيـة يف 
أكدوا رضورة التنسيق بني اجلهـود الوطن العريب, والعمل عىل تنفيذ قراراته وتوصياته, كام 

الشعبية واحلكومية الرسمية, كام دعوا إىل إنشاء مجعية أهلية ومدنية حلامية اللغـة العربيـة يف 
سائر أقطار الوطن العريب, ورضورة التوجه إىل الشباب عىل أهنم عـامد املسـتقبل, والعمـل 

والثقافة والعلـوم  للرتبيةة العربية عىل احلوار معهم, ودعوا أخرياً إىل تعاون أوثق بني املنظم



 

 .واجلمعيات األهلية املعنية باللغة العربية
ننا لعىل يقني إية يف سورية, وتلك هي إشارات إىل ما قامت به جلنة التمكني للغة العرب

بأن ما قامت به ليس إال خطوة يف طريق طويل وشاق, آخذين باحلسبان بأن عىل من يعمـل 
حىل بالصرب, ويتسلح باإلرادة, ألن ثمة معوقات تعرتض طريقه, إال أن يف هذا امليدان أن يت

املتابعة احلثيثة هي التي تؤدي إىل النجاح إىل جانب االنتامء األصيل إىل أمتنا واحلـؤول دون 
يل حتكـابر عـىل الثقافـة العربيـة, والـتالذوبان واالحماء واالنبهار أمام الثقافة األجنبيـة وال

ل هذه األمة وجتاوز لغتنا األم لكل التحديات التي تواجههـا, ورحـم اهللا بالتفاؤل يف مستقب
 :شاعرنا العريب إيليا أبو مايض إذ يقول

ـــا  الضـباب كثيفـاً رصـبقل ملـن ي ـــراً نقي ـــباب فج ـــت الض  إن حت
 
 
 
 

 

 
 


